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Abstract 
Title: History teaching and intercultural competence 
 
This study takes as its starting point the relationship between the multicultural 
and globalised society and history as a school subject, and explores it 
theoretically as well as empirically.  
 
Intercultural historical competence, which is the main theoretical and analytical 
concept of the study, is developed from theories of narrative competence and 
theories of intercultural competence, and is positioned in the intersection 
between the two. Narrative competence describes historical consciousness as 
being characterised by three distinct sub-competencies, the competence of 
experience, the competence of interpretation and the competence of 
orientation. Historical learning is seen as the qualification of these 
competencies to be able to tell meaningful stories about our lives.  
 
The empirical case study explores how intercultural historical competence as a 
learning objective is interpreted and enacted in one history classroom. The 
enacted object of learning is regarded as a co-construction between the teacher, 
the pupils and historical narratives. This study explores how experiences and 
interpretations of the past are made and used in the work in the classroom. The 
question of what constitutes each narrative sub-competence is addressed and 
discussed in three empirical chapters respectively. The source material mainly 
consists of observations from a sequence of 25 history lessons in an upper 
secondary school. 
 
The empirical results show how different dimensions of each sub-competence 
contribute to what is possible to learn in relation to intercultural historical 
competence. One important dimension of the competence of experience is the 
employment of strategies of pluralism, deconstruction and counter-narratives to 
open up closed narratives. The competence of interpretation is strengthened by 
the use of second-order concepts as tools to qualify historical thinking. 
Furthermore, it is demonstrated how it is possible to practise the competence 
of orientation by giving pupils the opportunity to use historical narratives and 
historical tools to make sense of the present and to think about the future. One 
additional conclusion is that the planning process, when the learning objective 
is interpreted and framed into lessons and exercises, is decisive for what is 
made possible for pupils to learn. Finally, it is stated that history as a school 
subject has the capacity to develop knowledge, skills and attitudes that are 
relevant in a multicultural and globalised society. 
 
Key words: history teaching, historical learning, history education, intercultural 
competence, intercultural education, historical consciousness, historical 
thinking, upper secondary school, class room study, object of learning, learning 
objective, narrative. 
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Förord 
 
Det är med en blandning av vånda, lättnad, vemod och glädje jag till slut skickar 
iväg denna bok till tryckeriet. Med lika motsägelsefulla ord vill jag beskriva 
processen från att jag blev antagen vid forskarutbildningen till att det nu är dags 
att skriva de allra sista raderna. Emellanåt har det varit sällsynt trögt och 
motsträvigt, ibland har orden istället faktiskt flugit över sidorna, någon gång har 
det varit träligt men ännu oftare roligt och inspirerande. Och roligast har det 
varit eftersom det här med att skriva en avhandling inte bara är ett ensamarbete 
utan till stor del en resa som görs tillsammans. 
 
Det finns många att tacka för ovärderlig hjälp under resans gång. Först ett stort 
tack till mina informanter, ”Daniel” och ”Anna” som gav sig in i att försöka 
tolka och genomföra det svåra lärandemål de fick av mig, ”Daniel” som 
dessutom utan förbehåll öppnade sitt klassrum och slutligen klassen som till 
slut bara log lite förstrött när jag ställde ut mina mikrofoner. Utan er generösa 
öppenhet hade inte gått att genomföra någon undersökning. 
 
Jag har haft två engagerade och kunniga handledare. Stort, stort tack till 
universitetslektor Kenneth Nordgren för att du alltid tagit dig tid att 
omsorgsfullt bråka med teorier, nivåer och begrepp. Alldeles särskilt värdefulla 
har dina skarpsinniga frågor och kommentarer varit som ofta tvingat mig att 
tänka sju varv till och tagit mig längre i mitt arbete. Ett varmt tack till professor 
Annica Löfdahl för våra effektiva och konstruktiva handledningsmöten och för 
att du givit kloka råd som alltid har styrt mig åt rätt håll. Jag har lärt mig massor 
av er båda. 
 
Arbetet har bedrivits inom Forskarskolan för lärare i historia och 
samhällskunskap (FLHS) vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik, Karlstads universitet. Tack till alla er som på olika sätt varit 
inblandade: forskarskolans ledning docent Hans Lödén och professor Bengt 
Schüllerqvist för allt engagemang och forskarskolans administratör Ingrid M. 
Hansson som ägnade mycket tid åt mina procent och blanketter.  Särskilt tack 
till Bengt som vid flera tillfällen lyckades fånga villospår och oklarheter i mina 
texter i välfunna metaforer som gav mig något att grunna på. Och så 
naturligtvis FLHS deltagare, alla trevliga och smarta samhällskunskaps- och 
historiedidaktiker. Utan våra seminarier där vi stött och blött varandras texter 
hade de här åren aldrig blivit så bra. Ett speciellt tack till historikerna, Hans 
Olofsson, Jessica Jarhall, Katarina Schiöler och Mikael Berg, för stimulerande 
diskussioner och trevlig samvaro på hotell, internat, internet och var vi än har 
mötts oss under de här åren.  
 
Förutom handledare och seminariedeltagare har flera andra läst hela eller delar 
av avhandlingen. Två av forskarskolans externa professorer, May-Brith Ohman 
Nielsen och Ulla Runesson, gav värdefulla och uppmuntrande synpunkter vid 
rätt tillfällen. Docent Martin Stolare grönläste och rådde bot på ytterligare 
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någon oklarhet. Andra som har läst är mina vänner och Globala gymnasiet-
kollegor Tess Britton, Ulrik Holmberg, Johan Sandahl och Patrik Johansson. 
Tack för kloka synpunkter.  
 
Johan, tack för att du blev antagen på samma forskarskola! Våra samtal i 
”forskarrummet” har varit det här projektets livsluft och dina infallsvinklar 
utmanande, kritiska och emellanåt, befriande nog, väldigt distanserade. Framför 
allt har det varit kul att dela den här processen med dig! Tack. Ett särskilt tack 
också till två av mina bästa vänner, Tess Britton och Maria Gussarsson-Wijk - 
för att ni är goda vänner och för att ni båda inspirerar genom djupa kunskaper 
och engagemang. 
 
Arbetsglädje får man som sagt tillsammans med andra - och främst av allt måste 
jag här nämna Globala gymnasiet i Stockholm. Trots att jag tidvis inte haft 
någon undervisning alls har jag varje dag ändå tagit pendeltåget och förflyttat 
mig till det som kom att bli forskarrummet på skolan. Globala är den mest 
kreativa miljö jag kan tänka mig och tack till ALLA som jobbar där, för att vi 
tillsammans gör en skola där man är stolt att vara lärare. Och ett alldeles särskilt 
varmt tack till skolans förre rektor, Lars Benon som från början, långt innan vi 
var antagna, trodde så helhjärtat på både mig och Johan att du planerade 
organisationen för det. Lasse du har dessutom varit en god vän, en inspiration 
och en påminnelse om att lärande ska vara lustfyllt. Tack till skolans nya rektor, 
Pernilla Ericols, för uppmuntran och stöd det här sista året när jag egentligen 
borde varit klar.  
 
Och så till sist, tack till er som förtjänar att tackas mest, min familj. Tack till 
mina föräldrar som alltid ställt upp för mig i vått och torrt och, i samband med 
det här projektet, alldeles särskilt genom att ni är fantastiska morföräldrar. 
Staffan, Jakob och Agnes - tack låter lite futtigt, vad kan jag säga, hur som helst, 
ni är bäst! 
 
Nälsta den 22 mars 2012 
 
Maria Johansson 
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Kapitel 1. Inledning: Problembild, forskningsläge och syfte 
 
Globalisering, migration och mångkultur är ord som beskriver fenomen i vår samtid. 
Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i att dessa bör få konsekvenser för 
skolans historieundervisning. I den svenska läroplanen formuleras ett inter-
kulturellt uppdrag, vilket gäller såväl skolan i stort som enskilda ämnen. Inter-
kulturell kompetens,1 förstått som ”förmågan att effektivt kommunicera inter-
kulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella 
kontexter”,2 och formulerat som ett uppdrag för skolan, kan sägas omfatta 
kunskaper, attityder och färdigheter som elever behöver för att kunna vara 
kompetenta samhällsmedborgare i en mångkulturell och globaliserad samtid 
och framtid. Den interkulturella historieundervisningen är avhandlingens ämne. 
 
Globalisering kan ses som ”handlande på avstånd”, en process där rum och tid 
överskrids, där lokala förhållanden påverkas av vad som händer eller beslutas på 
andra sidan jordklotet och där lokala förändringar kan få globala konsekvenser.3 
Nationalstatens betydelse börjar ersättas av det globalas betydelse, och mellan-
mänskliga relationer begränsas inte längre av bundenheten till en viss plats.4  
Migration och intensivare, och heterogena, kulturella flöden är delar av globali-
seringen. Den mångkulturella förändringen av samhället har skapat en situation 
där många kulturer, religioner, livsstilar och språk samexisterar och påverkar vår 
vardag. Också skolan och förutsättningarna för undervisningen förändras. I 
klassrummen finns elever med olika kulturella bakgrunder vilket väcker frågor 
om identitet och representation, samtidigt som förändrade konsumtions- och 
resemönster, globala mediebilder och miljöpåverkan ställer nya krav på under-
visningens innehåll. Expanderande fält som interkulturell pedagogik, global education, 
multicultural education, citizenship education och education for social justice, för att nämna 
några, vittnar om att skolans uppdrag omtolkas och förändras.5 Det gäller också 

                                                
 
1 Mångkulturell och interkulturell används ofta utan någon egentlig åtskillnad, men vissa distinktioner 
finns. Dels är det en skillnad mellan språkområden, där mångkulturell mer hör hemma i en 
amerikansk kontext och interkulturell i en europeisk. Dels kan mångkulturell mer sägas vara ett 
tillstånd, att samhället eller skolan består av människor med olika kulturell bakgrund, medan 
interkulturell mer beskriver en handling, hur olika individer med olika kulturell bakgrund förhåller sig 
till varandra, i interagerande processer. Lorentz (2006) s. 16-17. Ofta handlar den 
mångkulturella/interkulturella diskussionen om etnicitet men också klass, kön, sexualitet och 
funktionshinder ingår. 
2 Lorentz (2006), s.121.  
3 Se t ex Giddens (1994), s. 4. Held (1995), s. 20. 
4 Scholte (2002), s. 16, och Appadurai (1996), s. 27, 53. 
5 Zong, Wilson & Quashiga (2008). Banks & Nguyen (2008). 
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skolans historieämne som har dragits in i denna diskussion med såväl pedago-
giska som politiska förtecken. 
 
Att historieämnet ådrar sig politiskt intresse är inget nytt. I själva verket intro-
ducerades historia som ett skolämne av förra sekelskiftets nationalstater som ett 
led i att skapa medborgare med gemensam identitet, lojalitet till fosterlandet 
och nationell sammanhållning.6 Historieämnet stod sig länge starkt, men i 
Sverige och på andra håll i västvärlden, tycktes det nya, mer framtidsinriktade 
samhällskunskapsämnet från och med 1970-talet ha mer att erbjuda och 
historieämnet i skolan tappade mark.7 Samtidigt ifrågasatte postmodernismen 
”de stora berättelserna” och med den kulturella vändningen uppmärksammades 
språkets betydelse och historiens konstruerade karaktär. Vad skolans historie-
ämne borde eller kunde erbjuda, om det ens kunde bidra, verkade oklart. Med 
1990-talets politiska förändringar och processer som globalisering, migration 
och mångkultur ställdes nya frågor och behovet av historia verkade öka. 
 
Historieämnet har nu återigen blivit en del av diskussionen om vilket samhälle 
vi vill ha. Mot bakgrund av globalisering och mångkultur har vi i västvärlden 
sett en mängd ”history wars”, bland annat i USA, England, Ryssland, Estland 
och Australien, när nya läroplaner och läroböcker introducerats. Två trender 
och historieuppfattningar har stått mot varandra, en ”traditionell” trend, med 
en syn på historia som något givet, en oomstridd berättelse, och en 
”progressiv” trend med en syn på historia som något föränderligt, bestående av 
många perspektiv där förtryckta grupper, ursprungsbefolkningar, minoriteter 
och immigranter kräver utrymme för sina historier.8 Å ena sidan har många 
slutit upp bakom behovet att stärka den nationella identiteten när den tycks 
hotas av upplösande krafter. I Storbritannien och Australien talar politiker om 
brittiska respektive australiska värden, med rötter i den nationella historien, och 
i Nederländerna och i Danmark har en nationell kanon för historieämnet intro-
ducerats.9 Det ses som angeläget att överföra värden och kunskaper om ett 

                                                
 
6 I västvärlden började denna process under slutet av 1800-talet; i andra nationer, till exempel i den 
postkoloniala världen, har motsvarande process upprepats senare. I Sverige visar Tomas Englund 
(1987, s. 50-56) hur historieundervisningen har haft olika samhälleliga mål, från nationell fostran, tro 
på teknologisk tillväxt till demokratisk fostran. Se även Sødring Jensen (1978). 
7 Karlsson (2009), s. 25-31.  
8 Wilson (2001), s. 528, Symcox & Wilschut (2009), s. 1-5. Linda Symcox och Arie Wilschut talar om 
två trender i den offentliga diskussionen om historia i skolan, en traditionell, konservativ trend och en 
progressiv, modern trend. På så sätt har diskussionen politiserats. (De urskiljer också en tredje trend 
med fokus på behovet av historievetenskapligt tänkande. Den diskussionen har dock förts i 
skymundan, s. 5-6) 
9 Clark (2007), s. 4, Osler (2009), s. 85-95, Grever & Stuurman (2007), s. 2. 
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gemensamt nationellt förflutet för att skapa sammanhållning och medborgerligt 
ansvar i ett av mångkultur splittrat samhälle.10 Å andra sidan, mot behovet av 
ett gemensamt kulturarv, ställs minoritetsgruppers rättigheter till sin identitet 
och historia. I Sverige betonas minoritetsgruppernas rättigheter i läroplanen 
samtidigt som det västerländska och nationella svenska kulturarvet lyfts fram. I 
den pedagogiska diskussionen förespråkar vissa att elever från andra kulturer 
(främst) får studera sin historia,11 medan andra talar om en gemensam historisk 
kanon.12 I antologin Beyond the Canon menar emellertid författarna att motsätt-
ningen, för eller mot en kanon, på sätt och vis är överspelad, och att de globala 
förändringarna kräver en historia som berör människor i egenskap av 
medborgare i nationer men också i världen, som kosmopoliter.13 Historieämnet 
bör då ta en global utgångspunkt och erbjuda utrymme för många kulturer.14 
 
Mycket talar för att historieämnet har en roll att spela i en mångkulturell och 
globaliserad samtid och framtid. Frågan är vilken. Hur ska vi konstruera 
historieundervisningen i skolan så att ämnet blir relevant för eleverna? Historie-
studier kan handla om nationalstater och nationalism, om migration, etnicitet 
och om kulturers framväxt och förändring och borde därför kunna ha stora 
möjligheter att bidra till att elever får sådana kunskaper, attityder och färdig-
heter som de behöver för att bli interkulturellt kompetenta. Att det är en upp-
gift för skolans historieundervisning kan motiveras både med hänvisning till 
vad vår mångkulturella och globaliserade samtid kräver och till skolans läro-
plansuppdrag. Om man sätter interkulturell kompetens som mål för historie-
undervisningen kan man förenklat argumentera längs två linjer. Å ena sidan kan 
man ha den uppfattningen att historieämnet i sig, så som det är, ger förutsätt-
ningar för utvecklande av interkulturell kompetens, i kraft av att det innehåller 
viktiga berättelser ur det förflutna och att kunskap om dessa gör det möjligt att 
förstå nuet. Det vill säga, man kan som lärare fortsätta som förut och det är bra 
nog. Å andra sidan kan man mena att ämnet måste förändras på så sätt att man 
måste göra saker med ämnet, vad gäller innehåll, förmågor, övningar och hur 
undervisningen organiseras i klassrummet. Man måste helt enkelt explicit 

                                                
 
10 Grever & Stuurman (2007), s. 2. 
11 Mellberg (2009), s. 358. 
12 Se bland annat Historielärarnas förenings årsskrift 2007. 
13 Grever & Stuurman (2007), s. 3 och s. 15-16. Se även Symcox (2009, s. 45-50), som förespråkar 
att historieundervisningen tar sin utgångspunkt i ett kosmopolitiskt och flexibelt medborgarskap (som 
menar att individen har sammansatta identiteter där det lokala, det nationella, det globala och 
biosfären överlappar varandra).  
14 Symcox & Wilschut (2009), s. 5 
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undervisa för att utveckla interkulturell kompetens. Utgångspunkten för den 
här undersökningen har tagits i den senare linjen och i den osäkerhet som finns 
över vad det interkulturella uppdraget egentligen innebär, vilket innehåll som 
hör hemma i en sådan undervisning, vilka historievetenskapliga perspektiv man 
kan luta sig mot och hur man gör när man arbetar för att utveckla nödvändiga 
kunskaper, attityder och färdigheter. Avhandlingens övergripande syfte är helt 
enkelt att undersöka vad interkulturell kompetens skulle kunna vara i historie-
undervisningen.  
 
Det är därmed en historiedidaktisk avhandling. Avsikten med kapitlet är att 
redogöra för mina historiedidaktiska utgångspunkter och för det aktuella forsk-
ningsläget om historieundervisning i det mångkulturella samhället. Utifrån den 
problembild som framkommer ur forskningsläget formuleras därefter avhand-
lingens preciserade syfte. 

Historiedidaktiska utgångspunkter 

Historiedidaktik som kunskapsområde är inte avgränsat till det som sker innan-
för skolans väggar, utan behandlar både hur en god historieundervisning ser ut, 
vilket rymmer forskning om undervisning och lärande i skolämnet historia, och 
dessutom hur historia förmedlas och brukas i samhället i stort.15 Historie-
didaktik handlar om historiskt lärande men är bredare på så sätt att intresset också 
riktas mot hur vi fungerar som historiska varelser i samtiden, hur vi förstår, 
berättar och använder det förflutna. Det går att beskriva historiedidaktik som 
det vetenskapliga studiet av mötet mellan historien och dess brukare.16 Det är 
dock inte fråga om ett oproblematiskt möte, en enkel förmedling av historisk 
kunskap, utan det ska istället ses som en aktiv process, ett möte där vi deltar i 
att konstruera historia och att forma samtiden. Historia är i den bemärkelsen 
inte det som hände då, utan det som hände då och som vi idag tycker har bety-
delse för oss. Historiskt lärande är att se och ta del i den processen. Alla som är 
verksamma på det historiedidaktiska fältet är inte ämnesdidaktiker; pedagoger, 
psykologer, lärarutbildare och läroplansforskare intresserar sig alla för historie-
undervisning. Gemensamt är dock att man försöker identifiera hinder och 
möjligheter för undervisningen. Det är viktigt att ha i åtanke att även om all 

                                                
 
15 Se t ex Karlsson (2009) och Schüllerqvist (2005). 
16 Bøe (2002), s. 16, 22. 
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forskning inte är uttalat normativ, ligger också bakom den mest deskriptiva 
studie den obesvarade frågan om hur historieundervisningen kan bli bättre. 
 
Internationellt sett är forskning om historieundervisning ett stort forsknings-
fält.17 I Sverige har kunskapsområdets omfattning och fokus förändrats under 
de senaste årtiondena, vilket kan följas i den översikt över den historie-
didaktiska forskningen som gjorts av Bengt Schüllerqvist.18 1970- och 80-talens 
förhållandevis snäva och ljumma intresse för historieundervisning i skolan för-
sköts under 1990-talet mot forskning om samhälleligt historiebruk och historie-
förmedling utanför skolan.19 Samtidigt med det historiedidaktiska intresset för 
historieförmedling i samhället skedde också en omfattande teoriutveckling med 
inspiration från historiefilosofer och historiedidaktiker i Tyskland och 
Danmark.20 De tre begreppen historiemedvetande, historiebruk och historiekultur blev 
centrala. Idag kan vi se ett ökat vetenskapligt intresse för historia i skolan som 
tar sin historiedidaktiska utgångspunkt i den teoriutveckling som ägt rum. När 
Schüllerqvist gjorde sin översikt 2005 menade han att historiedidaktiken i 
Sverige ännu inte hade utvecklats till ett självständigt vetenskapligt fält.21 Sedan 
dess har flera avhandlingar skrivits om bland annat historiemedvetande i läro-
böcker, förintelseundervisning och lärares undervisningsstrategier.22 Kenneth 

                                                
 
17 Internationellt expanderade fältet kraftigt under 1900-talets sista decennier. Den stora 
”explosionen” i Storbritannien skedde på 80-talet i samband med The Schools History Project (se till 
exemepel Shemilt 1980) och i USA på 90-talet (Wilson 2001, s. 527-528). 
18 Schüllerqvist (2005). 
19 Denna förskjutning då akademiska historiker alltmer intresserade sig för kommunikationen av 
historia i samhället i stort (till exempel Karlsson 1999, Zander 2001, Olsson 2001, Lindeborg 2001) 
kan förklaras på olika sätt. Intresset för historiekultur, hur kollektiva minnen produceras och historia 
brukas i samhället kan relateras till de förskjutningar som skedde inom den vetenskapliga 
historieskrivningen till förmån för kulturstudier och diskursanalyser genom olika språkliga och 
kulturella ”vändningar”. (Karlsson 2009, s. 35.)  När ”de stora berättelserna” inte längre ansågs 
möjliga att tro på och historiens fiktiva karaktär framhölls ställde det nya krav på historievetenskapen 
och öppnade för nya frågor. (De stora berättelserna ifrågasattes ur ett postmodernt perspektiv av 
Lyotard. Historievetenskapens fiktiva drag har främst diskuterats av Hayden White. För en 
sammanfattning av angreppet på historievetenskapen se till exempel Keith Jenkins. Också i den 
historievetenskapliga utvecklingen som inte var historiedidaktisk syns samma utveckling, till exempel 
i intresset för mikrohistoria och ”historia underifrån”.) Till stor del berodde förskjutningarna säkert 
också på omvärldsförändringar. Politiska förändringar med murens fall, nya stater, globalisering och 
mångkulturella samhällen som konsekvens av migrationen, ställde också nya frågor som sökte nya 
historiska svar. 
20 Inspiratörer var till exempel Jörn Rüsen (1987, 2004, 2005 m fl), Jeismann och Bernard Eric 
Jensen (1997, 2006). En viktig antologi med bidrag från svenska historiedidaktiker som Klas-Göran 
Karlsson och Ulf Zander publicerades 1997 (med en ny utgåva 2009). Karlsson utvecklade sin egen 
typologi över historiebruk. 
21 Schüllerqvist (2005), s. 71. Schüllerqvist (2005, s. 11) talar om fält i Bourdieus bemärkelse, där ett 
utvecklat fält bland annat kräver att det är autonomt i förhållande till andra fält samt att det finns 
värden som fältets aktörer tar strid för  
22 Ammert (2008) om läroböcker. Wibaeus (2010) om förintelseundervisning och Nygren (2009) och 
Berg (2010) om lärares undervisningsstrategier.  
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Nordgren och Vanja Lozic har studerat historieundervisningens villkor i det 
mångkulturella samhället.23 Dessutom genomförs ett flertal avhandlingsarbeten, 
bland annat inom ramen för den statliga satsningen på licentiatforskarskolor för 
yrkesverksamma lärare men också doktorsavhandlingar.24 Trots denna livs-
kraftiga utveckling är mer omfattande studier inifrån historieklassrummen fort-
farande få och ett i svenskt sammanhang svart hål, med några undantag.25  

Tidigare forskning om historieundervisning i det mångkulturella 
samhället 

De historiedidaktiska studier, i Sverige men även internationellt, som för 
samman historieundervisning med det mångkulturella samhället har det gemen-
samt att de i de allra flesta fall närmar sig området utifrån en annan plats än 
klassrummet.26 Forskningen om historieundervisning i det mångkulturella 
samhället är främst av två slag, analyser av läroplaner och läroböcker samt 
studier av elevers historiska tänkande och medvetande och i någon mån av 
lärare. Forskningen befinner sig alltså, uttryckt på ett annat sätt, utanför klass-
rummet, antingen ”före” klassrummet, där läroplaner formuleras och läro-
böcker skrivs, ”efter” klassrummet, där resultaten av undervisningen kan ses 
hos eleverna, eller ”vid sidan av” klassrummet i parallella lärprocesser inbäd-
dade i den samhälleliga historieförmedlingen, som familj, media och populär-
kultur. Jag har inte för avsikt att göra en heltäckande översikt över denna forsk-
ning utan vill peka på den problembild som framträder ur tidigare forskning för 
att därefter diskutera vilka vidare frågor som kan ställas och svar som kan sökas 
i en klassrumsstudie.  

                                                
 
23 Nordgren (2006), Lozic (2010). 
24 I Karlstad/Dalarna och Malmö/Lund startade sådana licentiatforskarskolor med inriktning på 
historiedidaktik 2008. Denna avhandling ingår i den i Karlstad hemmahörande FLHS. 2012 startade i 
Karlstad och Umeå nya forskarskolor med inriktning mot historiedidaktik. 
25 Ett tidigt och ett sent exempel är Ola Halldén (1994a och 1994b) och Hans Olofsson (2011). 
Halldén visar hur lärare och elever har alternativa referensramar vilket gör att lärarens intentioner 
och elevens inlärningsuppgifter blir olika och förklarar en del av historieundervisningens svårigheter. 
Olofsson (2011) synliggör det gemensamma bruk av historia som äger rum i klassrummet och visar 
hur en lärare och en klass elever tillsammans skapar historisk mening. En förklaring till att den 
historiedidaktiska forskningen inte sysselsatt sig med klassrummet är rimligen att ett sådant intresse 
krävt att historievetenskapliga och pedagogiska traditioner förenas på ett sätt som inte fallit sig 
naturligt. Halldén närmade sig historieklassrummet från ett pedagogiskt håll, medan Olofsson 
sammanför historiedidaktik med etnografiska klassrumsstudier. 
26 Jag har inte hittat någon svensk klassrumsstudie som behandlar historieundervisning och 
mångkulturella frågor, däremot några anglosaxiska. Wills, Mehan och Lintz (2003, s.168) menar 
ändå i en forskningsöversikt att också i ett anglosaxiskt sammanhang har det funnits ”virtually no 
ethnographic research on multicultural curriculum practice in actual classrooms”. 



 

15 

Forskning om läroplaner och läroböcker 

De studier som gjorts av det interkulturella uppdraget i de svenska styrdoku-
menten pekar på att även om ett sådant uppdrag explicit uttalas är det samtidigt 
ett uppdrag som är otydligt formulerat. Det interkulturella uppdraget i läro-
planerna är en del av skolans värdegrundsuppdrag och därmed viktigt för 
samtliga elever och en angelägenhet för skolans alla ämnen. Det relateras till 
fenomen som präglar dagens svenska samhälle, som globalisering, internationell 
migration och handel, men mer än så preciseras sällan uppdragets innehåll.27 
Harald Runblom, professor vid Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala 
universitet, som för Skolverket skrivit en rapport om etnicitet i läroböcker, 
menar att det finns flera otydligheter i styrdokumenten, otydligheter som berör 
relationen mellan västerländska och icke-västerländska värderingar och det 
faktum att det i läroplanen finns ”multipla kulturarv”, det egna kulturarvet som 
är svenskt och västerländskt, och de nationella minoriteternas kulturarv som är 
ett annat kulturarv.28 Pedagogen Hans Lorentz har i sin avhandling undersökt 
den mångkulturella diskursen i en mängd texter om utbildning och politik och 
visar hur talet och språket i sig bär på denna dubbelhet. Ett inkluderande ”vi” 
ställs mot ett exkluderande ”de andra”, där de som exkluderas är de som ändå 
inte är etniska svenskar, som inte bott i landet länge, och som därmed inte har 
del av det svenska kulturarvet.29 Kenneth Nordgren synliggör läroplans-
texternas spänning mellan kultur som något stabilt och statiskt, kopplat till ett 
specifikt nationellt kulturarv, och kultur som något föränderligt och dyna-
miskt.30 Nordgren skriver vidare: ”Historieundervisning framstår som en 
balansakt mellan en gemensam berättelse som utan att definieras antas finnas 
som ett givet kulturellt arv, och en fragmentiserad historia som överlämnar åt 
var och en att arbeta med den egna identiteten”.31 Sammanfattningsvis fram-

                                                
 
27 Runblom/Skolverket (2006), s. 6-7; Nordgren (2006), s. 178. 
28 Runblom/Skolverket (2006), s. 7-8.  Bland annat följande formulering ur Lpf 94 kommenteras: 
”Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas genom 
undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg identitet och medvetenhet om det egna 
kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan 
ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt 
svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.” Vidare innehåller 
läroplanen två olika strävansmål: • god insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och 
västerländska kulturarvet, • kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och 
historia.  
29 Lorentz (2007), s. 156. Lorentz menar också han att identitet och kultur ses som statiska och 
essentialistiska begrepp, där svensk identitet även om den ska vidgas innefattar en kärna som man 
antingen har eller inte har.  
30 Nordgren (2006), s. 178-179, 218. 
31 Nordgren (2006), s. 179. Observera att Nordgrens undersökning berör de kursplaner som gällde 
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kommer ur forskningen att samtidigt som lärarna verkligen, genom styr-
dokumentens formuleringar om ett medborgarskap som omfattar alla och inte 
skiljer på grupper, ges ett interkulturellt värdegrundsuppdrag, så är uppdraget i 
flera avseenden otydligt formulerat med, som det tycks, olika inbyggda 
betydelser för olika grupper. Dessutom säger forskningen inget om hur lärare 
förstår och hanterar uppdraget i praktiken. 
 
Läroboksstudier från en mängd länder har befäst bilden av historieämnet som 
patriotiskt, med ett centralt mål att skapa och upprätthålla nationell identitet.32 
James Loewen menar att amerikanska läroböcker framställt nationens historia 
som vita mäns historia, marginaliserat såväl kvinnor som färgade grupper och 
dolt förtryck, rasism och motstånd mot detta.33 Vad gäller Sverige är det inte på 
så sätt att den svenska historieundervisningen mestadels handlar om national-
staten Sveriges historia; tvärtom har nog trenden varit att just den historien fått 
mindre utrymme, men bland andra Nordgren har visat att den underförstådda 
metaberättelsen i historieläroböckerna fortfarande är den om nationalstaten och 
den europeiska kulturens utveckling och spridning. Nordgren liknar den 
kronologiska historieskrivningen vid ett stafettlopp där pinnen utgörs av den 
europeiska kulturen som i tur och ordning bärs av greker, romare, medeltidens 
kristna (katoliker) européer för att slutligen övertas och förvaltas av de 
protestantiska nationalstaterna.34  
 
I de undersökta läroböckerna är nationalstaternas historia således ofta såväl det 
faktiska innehållet som den organiserande principen för hela framställningen. 
Vad det egentligen säger om undervisningen i historieklassrummen ger läro-
boksstudierna däremot inget svar på. Möjligen är det ändå rimligt att tro, vilket 
de som genomfört analyserna gör, att det speglar någonting; böckerna köps in 
och tolereras av lärarkåren och kan därför ses som en minsta gemensamma 
nämnare för lärares uppfattningar.35 Hur starkt lärares läromedelsberoende är 

                                                                                                                                  
 
före läroplansreformerna 2011. Läroplanernas formuleringar (Lpo 94/reviderad 2011 och Lgy 
94/reviderad 2011) är dock fortfarande desamma. 
32 Se till exempel Foster & Crawford (2006). 
33 Referat hos Epstein (2009), s. 7. James Loewen (1995) har skrivit Lies My Teacher Told Me: 
Everything Your American History Textbook Got Wrong. 
34 Nordgren (2006), s. 186-207; om det historiska stafettloppet särskilt s. 204-207, där det också 
framhålls hur berättelsen är en framstegsberättelse genom att varje stafettbärares svagheter (för 
grekerna politisk splittring, för romarna dekadens, för katolska kyrkan girighet, för de protestantiska 
nationalstaterna krig) överkommits av dess efterträdare. 
35 Nordgren (2006), s. 180-181; Ammert (2008), s. 23-24, 74 m fl. NU03 (Skolverket: Nationella 
utvärderingen av grundskolan) ger en bild av undervisningen i historia på högstadiet där lärare 
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finns dock olika uppfattningar om, men bland annat har man hävdat att det 
finns en ”metodologisk territorialism” i skolans ämnen, som innebär att vi såväl 
ställer våra frågor som formulerar svar och hypoteser inom ramen för national-
staten som organiserande princip.36 Även om det säkert finns en medvetenhet 
om att historieskrivning och historieläroböcker överlag haft en eurocentrisk 
utgångspunkt betyder en sådan medvetenhet inte per automatik att historie-
undervisningen är fri från sådan metodologisk territorialism. Just att national-
statshistorien styr strukturen, att den blir en organiserande princip, verkar svårt 
att frigöra sig från. Det belyses i Vanja Lozic’ avhandling, där dels det eurocent-
riska i historieläroböckernas innehåll bekräftas, dels vidare intervjuade elever 
och lärare, med självklarhet tycks det, menar att det likaså är den genomförda 
undervisningens innehåll.37 I samtalet om huruvida en kanon för historieunder-
visningen bör införas har därför många hävdat att frågan är felställd eftersom 
det redan i praktiken finns en kanon. Per Eliasson ser detta som ett argument 
för en (måttfull) kanon, genom att urvalet på så sätt skulle kunna tydliggöras 
och diskuteras, medan Carina Rönnqvist och Hanna Markusson Winkvist 
menar att det istället är avkanonisering och kritisk granskning som behövs.38  
 
Sammanfattningsvis visar forskningen med andra ord på att läroböckerna ofta 
för fram en kanoniserad historisk berättelse (eurocentrisk och organiserad uti-
från en nationalstatsprincip). Om det betyder att undervisningen i sin tur för 
den berättelsen vidare eller inte är däremot svårt att säga något om utifrån 
forskningen.39 Frågor att ställa ytterligare kan förutom vilka berättelser elever 
möter i klassrummen vara vad som sker i det faktiska mötet mellan elever och 
den historiska berättelsen i klassrummet.  

Forskning om e levers  his tor i ska tänkande 

Även om konkreta klassrumsstudier om mötet mellan elever och historieämnet 
är få, finns en ansenlig mängd forskning om hur elever tänker historiskt, om 
viktiga tankekategorier, om vilka svårigheter eleverna har och vilka resurser de 
använder sig av. En del av denna forskning är intressant också ur perspektivet 
historieundervisning i det mångkulturella samhället.  

                                                                                                                                  
 
använder sig av en mängd olika material och läroboken bara är en resurs av många. 
36 Benämningen ”metodologisk territorialism” är hämtad från Scholte (2002), s. 22-23. 
37 Lozic, Vanja (2010), s. 110-112, 300. Framför allt vissa elever är dock kritiska till det eurocentriska 
innehållet och efterfrågar en annan historisk berättelse. 
38 Eliasson (2007), s. 81-82 och Rönnqvist & Markusson Winkvist (2007), s. 88-90. 
39 Jfr till exempel Lozic (2010) och NU03. 
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Under de senaste decennierna har intresset för hur barn och ungdomar förstår 
och tänker historia vuxit. Den stora mängden studier kommer främst från en 
anglosaxisk miljö och innefattar såväl kognitiva som mer sociokulturella inslag. 
Forskningen om kognitiva förmågor, till exempel att förstå historiska händelser, 
kausalitet eller förändringar, har hämtat inspiration från jämförelser med 
professionella historiker.40 Sam Wineburg, professor i psykologi och historia, 
har jämfört elevers och professionella historikers tänkande och sett att de reso-
nerar olika när de drar slutsatser från historiska källor. Det historikerna gör, till 
skillnad från eleverna, är att de, när de ställs inför ett historiskt problem, aktive-
rar ett historiskt (analytiskt och källkritiskt) tänkande, som menar Wineburg, 
egentligen är onaturligt, ”an unnatural act” och därför måste - och kan - läras 
in.41 Det är strukturen och progressionen av detta tänkande hos barn som till-
drar sig forskningsintresset.42 Flera studier visar att elever kan utveckla ett 
historiskt tänkande,43 men att det finns svårigheter förknippade med komplexi-
teten i de historievetenskapliga färdigheterna och också med omfattningen på 
det historiska innehållet och mängden text att läsa. Historiedidaktikern Denis 
Shemilt menar, efter utvärderingen av den stora satsningen ”The Schools 
History Project”, att även om brittiska elever utvecklat en rad avancerade 
historiska färdigheter så har de trots det svårt att tillämpa sina kunskaper, vilket 
han förklarar med att de saknar insikter i hur de historiska sammanhangen ser 
ut, helt enkelt historiska översiktskunskaper.44 
 
De sociokulturellt influerade forskarna har inriktat sig på hur barn och ung-
domar tolkar historiska handlingar och händelser och hur de konstruerar histo-
risk förståelse och mening. Till skillnad från dem som uppmärksammar det som 
saknas eller brister i elevers historiska tänkande (i förhållande till eftersträvad 
progression eller professionella historiker) tar forskare som Linda Levstik och 
Keith Barton istället sin utgångspunkt i elevers vardagsförståelse. De menar att 

                                                
 
40 Se till exempel temanumret ” Explanation and Understanding in Learning History” i International 
Journal of Educational Research, 1997. 
41 Wineburg (2001), kap.1. Med att det historiska tänkandet är onaturligt menar Wineburg att det går 
emot vårt vardagliga tänkande och vår vardagliga användning av historia.  
42 Lee & Ashby (2000, 2001), Lee (2004a, 2004b, 2009) m fl. 
43 Keith Barton och Linda Levstik undersöker till exempel hur lågstadieelever konstruerar historisk 
förståelse genom att tolka och omtolka information, Levstik (2008a) samt ytterligare artiklarna i 
Levstik och Barton (2008). Den brittiska satsningen på historiskt tänkande som fick sin form med The 
Schools History Project (SHP) på 1980-talet har uppvisat goda resultat (Shemilt 2000). Ashby och 
Lee visar till exempel hur 7-14-åringar utvecklar sin förståelse av second-order concepts, alltså 
begrepp som vi behöver för att förstå historia, som cause, evidence och account. Lee & Ashby 
(2000). 
44 Shemilt (2000), s. 85-86. 
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bristmodellen missar de grunder på vilka eleverna gör tolkningar av historien.45 
I flera studier tycker sig Levstik och Barton se dels att elevernas tänkande 
verkligen kvalificeras, dels att vardagsföreställningar och förförståelse har 
betydelse. Folklig historia, ofta muntlig och återberättad i familjer, påverkar 
elevernas uppfattningar likaväl som skolans historieundervisning. Med insikten 
om betydelsen av elevers förförståelse riktas forskningen också mot hur barn 
och unga lär sig historia och utvecklar sitt historiemedvetande utanför skolan.46  
 
Från den sociokulturella forskningen om elevers historiska tänkande och 
historiska lärande kan man hämta insikter som har betydelse för förståelsen av 
historieundervisningens möjligheter i ett mångkulturellt samhälle. Ett socio-
kulturellt perspektiv tar hänsyn till att vårt tänkande påverkas av det samman-
hang vi befinner oss i.47 Rent konkret sysselsätter sig forskningen med vilka 
faktorer som medierar48 barn och ungas tolkningar, berättelser och föreställ-
ningar om det förflutna.49  
 
Att den historiekulturella kontexten har betydelse för den historiska mening 
barn och ungdomar konstruerar visas i en rad studier. När Levstik och Barton 
låter elever välja ut de mest betydelsefulla bilderna i USA:s historia konstruerar 
de flesta en progressiv historia om demokrati och mänskliga rättigheter där 
successivt allt fler grupper kan inkluderas. Samtidigt uppmärksammas orättvisor 
och förtryck,50 företeelser som inte riktigt passar in i framstegsberättelsen.51 

                                                
 
45 Levstik (2008), s. 230. 
46 Att populärkulturen har stor betydelse blir tydligt när Wineburg (2001, s. 234-242) intervjuar en 
familj om perioden runt Vietnamkriget, där sonen som tagit del av perioden via spelfilmer som 
Forrest Gump menar att han har en mer objektiv och distanserad bild än sina föräldrar som var unga 
under perioden. Det är tydligt att det är historiekulturella fenomen utanför skolan som mest format 
sonens historiemedvetande. I Sverige har Sture Långström (2001, s. 49-52) visat hur elever möter 
historien på många platser utanför skolan, som genom familj och andra vuxna, historiska platser och 
museer och i allt större utsträckning media. Den omfattande Youth and History-undersökningen där 
elevers historiska uppfattningar i kartlades i 27 europeiska länder bekräftade också detta. 
47 Olika sociokulturella kontexter har givit oss olika redskap som vi använder i vårt lärande. Sådana 
redskap, som kan vara både fysiska/konkreta och mentala/ abstrakta, underlättar förståelse men 
sätter också gränser för det som är möjligt att lära eller tänka. På så sätt hör det sociokulturella 
perspektivet också ihop med diskursbegreppet. Se t ex Säljö (2000). 
48 ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 
färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.” (Säljö 2000, s. 81.) 
49 Som framgår av detta resonemang behöver man inte se de kognitiva och sociokulturella inslagen 
som varandra uteslutande. Istället fokuserar de olika aspekter av lärandet, strukturen på historiskt 
tänkande respektive hur det tänkandet kan medieras. Till exempel är Wineburg både starkt inriktad 
på kognition och influerad av Vygotskijs och Wertschʼ sociokulturella idéer.  
50 En undersökning av Fournier & Wineburg (1997) visade dessutom hur både flickor och pojkar i 
bilder framställde en historia som helt dominerades av män (med den lilla skillnaden att det inte bara 
var manlig dominans utan att kvinnor var helt frånvarande i pojkarnas bilder). 
51 Levstik & Barton (2008), s. 258. 
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Elevgrupperna reagerar över och är intresserade av sprickan mellan det som 
ryms i framstegsberättelsen och det som inte ryms men hittar inget sätt att 
förklara ”avvikelserna”.52 Den amerikanska framstegsberättelsen bekräftas av 
flera andra studier53 och blir ovanligt tydlig då den kontrasteras mot hur elever 
ur andra nationella historiekulturer resonerar.54 Barton menar att själva 
narrativet, det om den amerikanska nationens tillblivelse och utveckling,55 är ett 
kulturellt verktyg som de amerikanska eleverna använder sig av. De 
nordirländska barnen, som utgör jämförelsegruppen, har kulturella verktyg av 
ett mer analytiskt slag och letar efter strukturella och institutionella förklaringar, 
där framsteg och individuella bedrifter inte spelar någon roll. Barton menar att 
båda verktygen har sina begränsningar. De amerikanska eleverna hittar inget 
utrymme att förstå de sidor av den amerikanska historien som inte ryms i 
framgångsberättelsen medan de nordirländska eleverna får problem att finna en 
gemensam identitet i sin historia och att se att förändring är möjlig. De kultu-
rella redskapen såväl möjliggör som begränsar elevernas förståelse. Redskapen 
är dock inte naturgivna, de har också en historia och har tillkommit i ett 
sammanhang, som rymmer såväl skolans och historieundervisningens mål som 
politiska aspekter i respektive samhälle.56  
 
Att de omgivande berättelserna i samhället, diskursen utanför skolan, ibland är 
starkare än det som sker i skolan, när det gäller vad som har betydelse för ung-
domars tolkningar och meningsskapande visas i en undersökning om hur 
franskkanadensiska ungdomar tolkar Quebecs historia, nutid och framtid.57 

Ungdomarna ger en dyster bild av Quebec, trots att den inte alls stämmer vare 
sig med vad som sagts i de senaste decenniernas forskning, vad läroplanen tar 
upp eller med den faktiska, ekonomiskt gynnsamma utvecklingen i Quebec.58 
En delförklaring till att ungdomarna håller fast vid denna bild kan vara att 
                                                
 
52 Levstik & Barton (2008), s. 251-259. Rasism, sexism, depressionen och Vietnamkriget är särskilt 
svåra att förklara. 
53 VanSledright (2008, 2011).  Grant (2003). 
54 Barton (2008a). Barton använder sig explicit av sociokulturell teori, främst av J.V. Wertsch och 
hans tankar om kulturella redskap och mediering (mediated action). 
55 De två dominerande aspekterna i narrativet är, enligt Barton (2008a), framstegen och de 
individuella aktörernas avgörande betydelse. 
56 USA:s självförståelse som mål i skolundervisningen och tv-serier som ”Lilla huset på prärien” 
skapar en kontext medan inflytande från den brittiska historieundervisningen (historical thinking) och 
den politiska situationen på Nordirland skapar en annan. 
57 Létourneau & Moisan (2004), s. 109-110. Forskarna Jocelyn Létourneau och Sabrina Moisan 
undersöker ungdomarna i två grupper i gymnasie- respektive universitetsålder och studerar hur 
deras historiska minnen (egentligen historiemedvetanden) skapas, i familjen, i skolan och i samhället 
utanför skolan. 
58 Létourneau & Moisan (2004), s. 109-110.  



 

21 

lärarna, trots att inte läroplanen eller läroböckerna gör det, också de omfattar 
samma dystra berättelse, en berättelse som finns stark i det kollektiva minnet.59 
Här är den sociokulturella diskursen utanför skolan så stark att den inte släpper 
fram alternativa tolkningar. 
 
Det kanadensiska exemplet är intressant genom att det visar hur olika historie-
kulturer i en mångkulturell nation erbjuder barn och ungdomar olika kulturella 
verktyg och tolkningsramar. Liknande slutsatser drar bland andra historie-
didaktikern Terrie Epstein.60 Hon visar att europeiska amerikaner och 
afrikanska amerikaner skiljer sig från varandra i hur de tolkar den nationella 
historien. Medan vita elever tolkar den amerikanska historien som en progressiv 
berättelse där diskriminering endast lever kvar i form av enskilda individers för-
domar, tolkar svarta elever den amerikanska historien som en evig historia om 
förtryck och exkludering vilket fortfarande kan spåras idag.61 Elevgrupperna 
tolkar alltså centrala händelser och aktörer olika och de sätter dessutom olika 
tilltro till lärobokens och lärarens berättelser. De svarta eleverna (och deras för-
äldrar) har bristande förtroende för läroboken och läraren som auktoriteter 
vilket gör att de söker alternativa sammanhang i till exempel dokumentärfilmer, 
spelfilmer och familjemedlemmars berättelser, medan vita elever (och deras för-
äldrar) känner sig nöjda med de auktoriteter skolan erbjuder.62 Det visar sig 
också när Epstein gör en longitudinell studie att historieundervisningen i skolan 
har rätt liten effekt på elevers syn på den amerikanska historien som 
inkluderande alternativt exkluderande. Eleverna lär sig mer historia, information 
läggs till, men övergripande tolkningar förändras inte.63  
 
I ett liknande ljus kan man betrakta ungdomarna i Kenneth Nordgrens avhand-
ling. Han har jämfört hur ungdomar i den svenska skolan med assyrisk/syriansk 
kristen bakgrund och ungdomar med muslimsk bakgrund i Mellanöstern tolkar 
händelserna den 11 september. Eleverna i undersökningen ger inte någon 

                                                
 
59 Létourneau och Moisan (2004), s. 111-122. 
60 Epstein (2006, 2009). Se ävenSeixas (1997). 
61 Mönstret känns igen från de studier Levstik och Barton (2008, s.260 ff) gjort där elever får välja ut 
betydelsefulla företeelser i USA:s historia. De ser å andra sidan inga skillnader mellan afrikanska 
amerikaners och europeiska amerikaners resonemang men menar själva att resultatet nog blivit 
annorlunda om eleverna intervjuats i homogena grupper och inte i heterogena som nu.  De lyfter 
fram exempel där svarta elever tillfälligt backade från diskussionen när den berörde frågor som inte 
stämde med deras historieförståelse.  
62 Epstein (2006), s. 4-6. De svarta barnen ser sig själva som nationsbyggare, precis som de vita, 
men ofta i konkret mening som arbetskraft. 
63 Epstein (2006), s. 4-6.  
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entydig bild utan de verkar hämta tolkningsstöd från olika håll. Det är emeller-
tid tydligt att deras historiemedvetanden och historiekulturella sammanhang 
påverkar deras tolkning av det som skett. De assyriska/syrianska ungdomarna 
såg likheter med Seyfo, det folkmord som drabbade assyrier/syrianer under 
första världskriget. I de muslimska (från Iran, Irak, Palestina) ungdomarnas 
tolkningar framkom framför allt en erfarenhet av och syn på USA som för-
tryckande stormakt. Ungdomarnas egna erfarenheter och deras kollektiva 
historiemedvetanden spelade roll för hur de kunde förstå den 11 september. 
Skolan klarade inte heller av att hantera de känslor och frågor som uppstod, till 
exempel när de muslimska eleverna från Mellanöstern bojkottade skolans tysta 
minut.64 I sådana sammanhang ligger det nära att tro att andra källor än skolan 
kan tillmätas större tilltro, som Epstein visat i fallet med europeiska respektive 
afrikanska amerikaner. 
 
Forskningen om elevers tänkande visar att mycket starka narrativ kan utgöra de 
kulturella verktyg som elever använder när de tolkar det förflutna. Den visar 
också att elevers tolkningar medieras av nationella historiekulturer, genus och 
etniska identiteter, alltså faktorer som finns utanför och oberoende av klass-
rummet. Däremot ska forskningen inte tolkas som att den undervisning 
eleverna möter i historieklassrummet inte spelar någon roll,65 utan snarare som 
en påminnelse om att sociokulturella strukturer är sega och att det därför är 
viktigt att läraren tar med sig sådana perspektiv in i planeringen av historie-
undervisningen. Därmed kan det också finnas anledning att se vad forskningen 
säger om hur lärare förstår, planerar och konstruerar undervisning som ska 
fungera i ett mångkulturellt samhälle. 

Forskning om lärare -  utanför  och i  klassrummet 

Historiedidaktisk forskning om lärare kan delas in i olika genrer. En livaktig 
sådan, främst i USA, är porträtt av erfarna och skickliga lärare, där studier av 
lärares praktik, planering och genomförande av undervisning, samt deras syn på 
ämnet, ska ge svar på vad som gör att det blir god undervisning.66 Pedagogen 
                                                
 
64 Nordgren (2006), kapitel 3. 
65 Epsteins longitudinella undersökning kan dock tyda på det, men i de klassrumsobservationer hon 
gör undersöker hon egentligen inte vad som faktiskt sker i klassrummet, vad som är målet för 
undervisningen och hur praktiken förändras av detta. Epstein (2006) 
66 Wilson (2001), s. 527-531. Suzanne M. Wilson konstaterar i en forskningsöversikt att fältet vuxit 
explosionsartat under de senaste decennierna. På 80-talet lanserade Lee S. Shulman (1986, s. 4-14) 
begreppet pedagogical content knowledge, PCK, för att försöka förstå vad det är lärare gör då deras 
ämneskunskaper blir till god undervisning. Förutom djupa ämneskunskaper (subject matter 
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Suzanne M. Wilson genomförde tillsammans med Sam Wineburg djup-
intervjuer med, och klassrumsstudier hos, två skickliga men olika lärare, vars 
goda resultat de förklarade med att båda lärarna hade djupa ämneskunskaper 
och en liknande syn på historieämnets mål.67 Studier av erfarna och skickliga 
lärare har dock svårt att verkligen förklara god historieundervisning, menar 
Wilson. Resonemanget blir ofta för enkelt, den här läraren är en bra lärare, 
hennes/hans undervisning ser ut så här, därför är de här egenska-
perna/metoderna del av en god historieundervisning.68 Andra forskare, i USA 
ämnesdidaktikerna Ronald W. Evans,69 Jere E. Brophy och Bruce 
vanSledright,70 har genom främst lärarintervjuer men även observationer kart-
lagt olika undervisningspraktiker och delat in lärare i olika deskriptiva katego-
rier. I Sverige har Thomas Nygren i sin licentiatavhandling hittat snarlika 
undervisningsstrategier.71  
 
Karakteristiskt för forskningen om lärare är att den fokuserar på lärares 
kunskaper, undervisningsstil och metoder men sällan intresserar sig för vad 
lärare undervisar om utöver övergripande val av ämnesområden. Två inter-
nationella studier som däremot problematiserar undervisningsinnehållet på 
djupet och diskuterar lärarnas mål med undervisningen, hur ämnet framstår för 
eleverna och vad eleverna får möjlighet att lära när innehållet behandlas på ett 

                                                                                                                                  
 
knowledge) behöver läraren kunskaper om hur ämnesinnehållet kan framställas så att det blir 
begripligt, vad som kan gå fel under ett undervisningsstillfälle och vilka strategier som kan fördjupa 
elevers förståelse (PCK). Inspirerade av Shulman började ämnesdidaktiker, också historiedidaktiker, 
att leta efter och studera de goda lärarna. 
67 Wineburg (2001), s. 167-169. 
68 Wilson (2001), s. 534-535. Problemen handlar om vad som avses med ”bra” och hur man kan veta 
vad i undervisningen som har den avsedda effekten. Ett annat tillvägagångssätt som användes av 
två andra forskare (Newmann respektive Onosko) gick ut på att i förväg definiera vad de menade 
med ”bra”, i det här fallet ”thoughtful lessons”. De utformade kriterier som de studerade lektionerna 
utifrån för att se vilka av de uppsatta kriterierna som verkade ha störst betydelse. 
69 Evans (1994), s. 171-208. Evans intervjuade och observerade lärare i amerikanska skolor 
(secondary schools) och identifierade fem historielärartyper utifrån deras undervisningspraxis: the 
storyteller (som berättar historier för att överföra kunskaper om kulturarvet), the scientific historian 
(som låter eleverna kritiskt granska och arbeta med olika tolkningar), the relativist/ reformer (som 
pekar på orättvisor i världen med utgångspunkt i historiematerialism och en politisk hemvist till 
vänster), the cosmic philosopher (en mycket liten grupp som ser historien i ljuset av en högre 
ordning) och the eclectic (som i brist på genomtänkt syn plockar lite här och där). 
70 Brophy & VanSledright (1997).  
71 Nygren (2009), s. 85-94. Nygren talar dock om olika undervisningsstrategier som utgörs av 
lärarnas mål med sin undervisning, deras val av innehåll och metoder. De fyra 
undervisningsstrategier han urskiljer är flerperspektivism (där olika tolkningar ställs mot varandra), 
narrativ historia (där berättelser ska levandegöra historien och ge överblick), samhällsvetenskaplig 
historia (där analys och jämförelser med andra samhällen och tider ska eleverna en förståelse för 
sammanhang) och en eklektisk historia (där många olika arbetssätt kan ge möjlighet till 
individualisering) 
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visst sätt, har gjorts av den amerikanske historiedidaktikern S.G. Grant och den 
australiska pedagogen Kate Patrick.72 Båda två har dessutom förutom lärar- och 
elevintervjuer genomfört omfattande lektionsobservationer, Grant har följt två 
lärares historielektioner och Patrick fyra under lång tid. Patrick har dessutom 
gjort en omfattande enkät och intervjuat 18 lärare. Båda forskarna kan visa att 
elevers långsiktiga lärande, vilken relation eleverna får till ämnet historia, vad 
ämnet handlar om och vad det kan användas till, påverkas av den historie-
undervisning de möter. Grants två lärare, båda erkänt skickliga, har tydligt olika 
syn på vad historisk kunskap är; den ena läraren är en ”knowledge giver” som 
ser den historiska kunskapen som given och definierar lärarens uppgift som att 
ge eleverna tillgång till en omfattande och viktig historia;73 den andra läraren är 
en ”knowledge facilitator” som betonar den tolkande och konstruerade 
dimensionen i historisk kunskap och vill att eleverna ska arbeta med sådana 
tolkningar.74 Patrick beskriver det som att lärare, som visserligen undervisar 
utifrån samma läroplan, ändå konstruerar olika ”lärandeobjekt”75 för sina 
elever. I realiteten möter eleverna i hennes studie faktiskt olika historieämnen i 
sina klassrum. Också Patrick menar att en stor skillnad är hur lärarna ser på 
historisk kunskap och delar in lärarna i tre positioner. En grupp ser historiskt 
lärande och ämnesinnehållet som oproblematiskt och som sin uppgift att ”ge” 
eleverna så mycket som möjligt genom föreläsningar, studiebesök och andra 
aktiviteter. Historisk kunskap ses som given. Den andra gruppen ser historiskt 
lärande som svårt och deras uppgift främst att se till att eleverna får tillräcklig 
kunskap om fakta för att sedan kunna sätta ihop den och förstå strukturer och 
svåra sammanhang. Däremot är historisk kunskap i sig inte problematisk, bara 
svår eftersom historiska data måste tolkas. Den tredje grupp Patrick identifierar 
ser däremot den historiska kunskapen i sig som problematisk och socialt 
konstruerad. Lärarnas uppgift är att låta eleverna lära sig historia genom att 
utveckla tolkningar, genom att ställa frågor, koppla ihop och ställa olika tolk-
ningar mot varandra och förstå deras sammanhang. Lärarnas olika syn på 
historisk kunskap gör att de konstruerar olika lärandeobjekt för sina elever.76 

                                                
 
72 Grant (2003). Patrick (1998). 
73 Grant (2003, s. 34-36). Det finns andra sätt att beskriva den här lärartypen/undervisningsstrategin. 
Peter Seixas (2000, s. 20-23) talar om ”enhancing collective memory”, Stephane Lévesque (2008, s. 
9-10, 56) om ”memory history” och Bruce vanSledright (2011, s. 12-13) om ”collective-memory 
project”. Samtliga beskriver en kanonhistoria där det är den nationella berättelsen som eleverna 
förväntas lära in. 
74 Grant (2003), s. 36-39. 
75 Patrick (1998) använder ”object of study”, studieobjekt eller undervisningsobjekt. Jag använder i 
min undersökning begreppet ”lärandeobjekt” som kan sägas innefatta Patricks ”undervisningsobjekt”.  
76 Patrick (1998), s. 180-224, 280. 
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Både Grant och Patrick kan sedan konstatera i uppföljande intervjuer med 
elever, och i Patricks fall också skriftliga uppgifter på nytt material, att eleverna 
beroende på vilken undervisning de fått uppfattar historieämnet på olika sätt, 
har olika förhållningssätt och når olika resultat när de använder historia.77 
 
I det mångkulturella samhället där olika historiekulturer möts både i och utan-
för klassrummen kan intresset riktas mot hur olika historieämnen, eller olika 
lärandeobjekt, förbereder eleverna för samtiden och, naturligtvis, vilka lärande-
objekt lärarna konstruerar. Det finns en hel del diskussioner av och bud på vad 
en mångkulturell undervisning borde och inte borde vara,78 men däremot 
saknas i stor utsträckning empirisk forskning om undervisningen i sig. Forsk-
ning från USA visar att frågor som berör makt, diskriminering och förtryck 
upplevs som känsliga av både lärare och elever och därför behandlas endast lite 
eller inte alls. Både Levstik79 och Epstein80 visar hur negativa aspekter av den 
nationella historien, som Vietnamkriget eller rasismens historia, nedprioriteras 
och hur såväl ursprungsbefolkning som afroamerikaner tilldelas sporadiska, i 
tiden väl avgränsade, platser i det historiska narrativet. I Sverige intervjuade 
David Mellberg historielärare i Rosengård och fann att lärarna, trots att det 
fanns en mängd olika historiekulturer i klassrummet, inte gjorde något annat 
stoffurval än det ”vanliga” (den dolda kanon som finns i svensk historieunder-
visning med grekerna på hösten i åk 7 och förintelsen på våren i åk 9).81 Dock 
tog lärarna utgångspunkt i elevernas föreställningar och historiemedvetanden 

                                                
 
77 De av Patrick undersökta lärarna arbetar efter samma läroplan. Patrick (1998, s. 290-295) menar 
dock inte att någon av dem missuppfattar läroplanen. Hennes poäng är i stället att lärarna utifrån syn 
på historisk kunskap och historiskt lärande konstruerar olika historieämnen när läroplanen 
förverkligas i klassrummet. Uppfattningar om vad eleverna ska lära sig, och hur, hänger tätt ihop och 
sitter djupt hos lärarna. Hon menar därför att mycket tid bör avsättas för analys och reflektion när 
läroplansförändringar ska sjösättas. 
78 För teoretiska perspektiv på mångkulturell/interkulturell utbildning se kapitel 2, 52-64 i denna 
avhandling, men också de avslutande diskussionerna i tidigare refererade studier, t ex Nordgren 
(2006), Lozic (2010). 
79 Levstik (2008), s. 279-284. Lärarna menar att de inte vill ge en negativ bild som eleverna inte är 
mogna för genom att ta med ”avvikande”, negativa händelser som inte är typiska för utvecklingen 
och hur den nationella identiteten formats. Levstik menar att lärarna känner en trygghet i tystnaden 
och är rädda för vad som kan hända om diskussioner om känsliga frågor går fel i klassrummet. 
Wineburg (2001, s. 217-231) ger ett talande exempel på hur det kan gå fel när en diskussion löper 
iväg och inte kan hanteras av läraren. Han erbjuder dock lösningar genom att han diskuterar 
strategier för hur läraren kunde ha gjort istället. 
80 Epstein (2009), s. 29-60. Samtliga av Epsteins lärare undervisar om förtryckta grupper och 
minoriteter, men de låter det inte påverka undervisningen i stort. Lärarna känner sig obekväma med 
och undviker också ofta diskussioner om fortsatt rasism dagens amerikanska samhälle även om de 
utlovar framtida lektioner om detta, vilka aldrig blir av under Epsteins sex år långa undersökning. 
81 Mellberg (2009), s. 348-349. 
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när dessa krockade med lärarnas, men merparten av elevernas egna historier 
blev aldrig föremål för historiestudier.82 I Vanja Lozic’ avhandling från 2010 
tycks det inte heller som om lärarna har anpassat historieämnet till det mång-
kulturella samhället i någon större utsträckning. De intervjuade gymnasielärarna 
(fem) och eleverna (trettiosex) beskriver ett eurocentriskt historieämne, vilket 
en stor del av eleverna är uttalat kritiska mot. Samtidigt menar dock lärarna att 
vissa förändringar görs, bland annat genom att invandringens historia i under-
visningen blir en del av den svenska efterkrigshistorien. Både lärare och elever 
lyfter också fram möjligheten med individuella fördjupningar där elever kan 
välja efter intresse, till exempel fördjupningar om sina eller föräldrarnas 
födelseländer.83 Överlag vet vi dock inte mycket om hur en mångkulturell histo-
rieundervisning kan planeras eller se ut när den möter eleverna i klassrummet. 

Klassrumsstudier  av mångkulture l l  h is tor i eundervisning  

I Kate Patricks australiska studie finns en lärare vars undervisning kan ses som 
en mångkulturell historieundervisning. Istället för att, som det är brukligt, se 
Australiens historia från ett nationellt perspektiv, väljer läraren ifråga, Ms. 
Parbo, att låta eleverna betrakta Australiens historia från ett annat håll, med 
aboriginernas ögon. Patrick och Ms. Parbo utarbetar metaforen ”keyhole”, för 
att beskriva vad som försiggår på lektionerna när eleverna tittar genom ett 
bestämt nyckelhål.84 Bilden blir begränsad, men en annan än den skulle bli 
genom andra, vanligare, men lika begränsade, nyckelhål. Genom att anlägga 
andra perspektiv, ursprungsbefolkningens, de fattigas, kvinnornas, Asiens eller 
Afrikas rubbas den monokulturella bilden av väst, eller i det här fallet Austra-
lien. I de uppföljande intervjuerna visar det sig också att Ms. Parbos elever har 
ett annat förhållningssätt än de andra eleverna då de betonar alternativa 
perspektiv och lyfter fram producenterna bakom historiska berättelser. Den 
mångkulturella tematiken är dock bara ett sidospår i analysen som istället 
handlar om kunskapssyn och olika lärandeobjekt. 
 
John S. Wills, amerikansk utbildningssociolog och antropolog, har i en rad 
etnografiska klassrumsstudier explicit intresserat sig för mångkulturella 
lärandemål i historia. Hans övergripande fråga är hur en mångkulturell läroplan 
konstrueras i historieklassrummen och vad som då händer med lärares och 

                                                
 
82 Mellberg (2004), s. 356-358 
83 Lozic (2010) s. 121-130, 208-215.  
84 Patrick (1998), s. 207-223. 
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elevers föreställningar och berättelser om amerikansk historia.85 Wills klass-
rumsstudier berör mestadels mellan- och högstadiet och både skolor med 
merparten vita elever och skolor med mestadels svarta elever eller hispanics. I 
en av studierna hade tre lärare som mål att skapa en mer inkluderande historisk 
berättelse genom att föra in afrikanska amerikaners och ursprungsbefolkningens 
erfarenheter och bidrag.86 Syftet var att den inkluderande historien skulle öka 
förståelsen för etniska, religiösa och rasmässiga skillnader. Det visade sig dock 
att även om syftet var gott så blev den undervisning som genomfördes snarare 
ett hinder för eleverna i deras förståelse av konflikter med rasmässiga förtecken 
i samtiden.87 Liknande slutsatser drogs i ytterligare studier, där Wills urskiljer tre 
”fällor” läraren kan falla i.88 För det första talar Wills om risken att hemfalla åt 
”kulturturism”, där en grupp studeras som en avskild, annorlunda, kultur. I en 
klass använder eleverna till exempel tre extra veckor åt att studera ursprungs-
befolkningens liv, stereotyper om indianer och kulturella skillnader mellan vita 
och ursprungsbefolkningen. Eleverna får dock en essentialistisk förståelse av 
kultur och ser inte ursprungsbefolkningen som aktörer i den amerikanska 
historien. Den andra fällan Wills för fram är ”tillägget”, då läraren lyfter fram de 
goda exemplen, till exempel stora afroamerikanska personligheter, men gör det 
på ett sätt som placerar dem utanför ”mainstream”-historien, så att de bara blir 
tillägg till den ”riktiga” historien. Den sista fällan är ”avbrottet”, då läraren låter 
vissa grupper bli del av undervisningen och den historiska berättelsen, men 
endast under vissa avgränsade perioder varefter deras deltagande avbryts. 
Läraren ”Judy” ägnar åtta veckor åt inbördeskriget och framför allt slavarnas 
erfarenheter. Eleverna tar del av en mängd material, de får läsa om grymheter 
och förtryck, och eleverna får skriva loggböcker där de för samtal med de slavar 
vars röster de möter i undervisningen. Wills menar dock att detta fördjupade 
studium inte hjälper eleverna att förstå vad som händer i deras samtid. För 
Judys elever blir rasförtryck och orättvisor en produkt av en rasism som 
kapslats in i en svunnen och avslutad period, och inte en del av den pågående 
historien. När upploppen i Los Angeles efter Rodney King-rättegången 
inträffar strax efter klassens studium av slaveriet, kan Judys elever inte använda 
historien för att förstå nuet. Wills menar att historieundervisningen för eleverna 
snarare försvårat en förståelse genom att rasrelationer placeras i en, visserligen 

                                                
 
85 Wills (1996), Wills (2001), Wills (2005). 
86 Wills (1996) för diskussionen om den afroamerikanska historien, Wills (2001) samt Wills, Mehan & 
Lintz (2003) för diskussionen om ursprungsbefolkningens historia. 
87 Wills (1996) s. 369-374. 
88 Wills & Mehan (2001) för en sammanfattning av de tre fällorna. 
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förfärande brutal, period, men ändå i en historisk situation som inte längre 
existerar. Dessutom blir den ensidiga fokuseringen på det orättfärdiga, det 
omoraliska, i slaveriet, och avsaknaden av en politisk diskurs om kamp, 
motstånd, rättigheter, ytterligare ett hinder för eleverna när de ska förbinda då 
och nu.89  
 
Eleverna i Wills studier får inte tillgång till ett användbart förflutet, ”a usable past”, 
genom den historieundervisning de möter. Trots goda intentioner, lärarna kon-
struerar inkluderande historiska berättelser som erkänner olika gruppers 
historia, visar de empiriska studierna att resultaten uteblir. De olika grupper 
som inkluderas placeras på olika sätt ”vid sidan av” och får aldrig interagera 
med de vita (”they are missing in interaction”), vilket för eleverna dels bekräftar 
att det eurocentriska narrativet är det centrala, dels osynliggör maktrelationen.90 
Därigenom blir de historiska berättelserna om det förflutna inte användbara för 
eleverna för att förstå samtida etniska relationer. I Wills klassrumsunder-
sökningar är det framför allt hur den historiska berättelsen konstrueras i klass-
rummet och hur eleverna verkar förstå och kan använda den som är i fokus. 
Däremot saknas i stor utsträckning, trots en hel del lärarintervjuer, en proble-
matisering av hur den medvetne läraren förstår och reflekterar runt sina 
lärandemål - vad är det egentligen som ska läras ut, vad betyder det och vad kan 
eleverna när de kan just detta. Den delen är underförstådd men sällan 
problematiserad.  

Slutsatser  av t id igare  forskning 

Läroplansforskningen visar dels att styrdokumenten uttalar ett interkulturellt 
uppdrag som gäller alla elever och alla skolans ämnen, dels att det samtidigt är 
otydligt och, ibland, motsägelsefullt formulerat vari uppdraget består och vad 
det egentligen innehåller. Vi vet vidare förhållandevis litet om vad den enskilde 
läraren gör med uppdraget. Läroboksforskning visar att det internationellt men 
också i Sverige finns ett dominerande eurocentriskt narrativ som bygger på den 
organiserande principen om nationalstaternas historia, men däremot inte 
mycket om hur narrativet hanteras i undervisningen. 
 

                                                
 
89 Wills (1996). I en annan studie Wills (2005) jämförs två undervisningsupplägg i en lågstadieklass 
med anledning av det årliga firandet Martin Luther King, där det ena fokuserar på Martin Luther 
Kings uppväxt och hans personliga upplevelser av diskriminering och det andra på relationer mellan 
svarta och vita i Södern.  
90 Wills (2001). 
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Studier av elevers tänkande visar att elevers historiska förståelse medieras av de 
kulturella verktyg de har tillgång till, till exempel de historiska narrativ de möter 
i skolan och i samhället. Studierna visar också att elevers tolkningar av det för-
flutna kan relateras till sociokulturella faktorer som kön, etnicitet och ras. 
Historiskt lärande i skolan har alltså detta sammanhang att verka inom, men det 
betyder därför inte att elevers historiska förståelse är given redan före 
klassrummet, eftersom kulturella verktyg också förvärvas inom ramen för 
skolans mål och undervisning. Historieklassrummet är antagligen den enda plats 
i samhället där historiskt lärande är det primära målet. Därför är den forskning 
viktig som visar att lärares undervisning har långsiktig påverkan på elevers 
lärande. I analyser av hur undervisningsinnehållet struktureras och presenteras 
för eleverna framkommer det att lärare utifrån olika syn på historiskt lärande 
och historisk kunskap konstruerar olika lärandeobjekt för sina elever. Även om 
inte mycket är sagt om interkulturella lärandeobjekt finns några etnografiska 
studier av hur mångkulturell undervisning konstrueras i klassrummet där det 
framkommer en rad svårigheter men också möjligheter. 

Syfte och fokus 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka vad interkulturell kompe-
tens skulle kunna vara i historieundervisningen. Som jag diskuterade inled-
ningsvis är mina premisser dels att interkulturell kompetens som lärandemål får 
och bör få konsekvenser för historieundervisningen, dels att det finns en 
osäkerhet om såväl vad det uppdraget innebär som hur undervisningen då kan 
förändras. Jag vill därför undersöka och utreda vilken påverkan lärandemålet i 
sig har, alltså hur relationen mellan det övergripande lärandemålet interkulturell 
historisk kompetens och undervisningsämnet historia ser ut.91 
 
För att göra detta har jag sökt mig fram längs två vägar och närmar mig rela-
tionen mellan historieämnet och interkulturell kompetens både teoretiskt och 
empiriskt. Teoretiskt använder jag historiedidaktiska och interkulturella teori-
bildningar och en viktig uppgift har därmed blivit att utröna hur det historie-
didaktiska och det interkulturella förhåller sig till varandra och eventuellt kan 
sammanföras. Empiriskt undersöker jag hur lärandemålet interkulturell historisk 

                                                
 
91 För att tydliggöra att det som avsågs var en kompetens som kunde utvecklas i historieunder-
visningen, genom att tillägna sig historiska kunskaper och förmågor, benämndes detta lärandemål 
preliminärt interkulturell historisk kompetens. Lärandemål som teoretiskt begrepp utvecklas på s. 31 
ff. Vad som avses med interkulturell historisk kompetens utvecklas på s. 57 ff. 
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kompetens tolkas och iscensätts i en undervisningspraktik.92  Jag har följt en 
lärare och en klass på gymnasiet genom en undervisningssekvens som planera-
des med målet att bidra till att eleverna gavs möjligheter att utveckla inter-
kulturell kompetens. I arbetet med att göra undervisning av ett lärandemål upp-
står sannolikt en del komplexiteter både under planeringsprocessen och med 
undervisningsinnehållet i den faktiska klassrumssituationen. Med komplexiteter 
avser jag inte något på förhand positivt eller negativt utan de stötestenar, 
komplikationer, utmaningar, oförutsedda resultat, öppningar och möjligheter 
som uppstår i lärarens och elevernas gemensamma arbete med lärandemålet.  
 
Jag ser undervisningens innehåll som i högsta grad utsatt för val, förhandlingar 
och förskjutningar, alltså något som konstrueras. Genom att gå in i klass-
rummet väljer man ett speciellt utsnitt av verkligheten där många faktorer sam-
spelar. I klassrummet möts lärare, elever och historieämnet, representerat av 
olika kulturella texter, i en komplex social och kulturell process, och samman-
taget resulterar det där mötet i något. Detta något, alltså konstruktionen, själva 
det didaktiska bygget benämner jag med avhandlingens språkbruk under-
visningsberättelsen. Uppmärksamheten riktas mot vilken mening det avsedda 
lärandemålet får när det iscensätts i undervisningen.  
 
Syftet kan summeras i följande två övergripande frågor.  

• Hur kan historieämnet förstås i relation till interkulturell kompetens? 
• Hur kan lärandemålet interkulturell historisk kompetens tolkas och 

iscensättas i historieundervisningen? 

                                                
 
92 Undersökningen handlar om lärandemålet interkulturell historisk kompetens men fokuserar inte 
läroplanen sig utan undervisningens innehåll. Läroplanen finns där och konstrueras när den 
iscensätts och blir till konkret undervisning. Den implementeras i undervisning och lärande.  
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Kapitel 2. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Det över-
gripande teoretiska perspektivet och begreppet är historiemedvetande. Jag ser det 
som mer grundläggande än de andra teoretiska begrepp jag använder, som 
narrativ kompetens och interkulturell kompetens.93 Huvudsyftet i kapitlet är därför att 
reda ut hur dessa begrepp och teoribildningar förhåller sig till varandra samt att 
konstruera ett analysredskap med vars hjälp interkulturell kompetens i historie-
klassrummet kan studeras. Med avsikt att förankra teorin i ett skolsammanhang 
inleder jag kapitlet med att presentera ett grundläggande perspektiv på under-
visning och lärande genom att lyfta fram begreppen lärandemål och lärandeobjekt 
samt diskutera kompetensbegreppet. Avslutningsvis visas hur den teoretiska analys-
ramen strukturerar avhandlingens disposition. 

Ett perspektiv på undervisning och lärande: Lärandemål och 
lärandeobjekt 

Undervisning är en professionell och rationell aktivitet, där lärarens uppgift är 
att konstruera undervisning som gör lärande möjligt, vilket är ”lärarens 
professionella objekt” med pedagogerna Ference Martons och Ingrid Carlgrens 
ord.94 Lärande bör därför betraktas i relation till detta objekt, hur läraren i sin 
undervisning skapar förutsättningar för eleverna att utveckla specifika förmågor 
och förhållningssätt och således inte som något som sker av en tillfällighet.95 
Det blir därmed viktigt att undersöka hur undervisningsinnehållet konkret 
hanteras i klassrummet.96 När utgångspunkten är lärandet är grundfrågan därför 
inte ”hur lär man ut något, med vilka metoder” utan ”vad innebär det att kunna 
något”.97 Hur ser de förmågor och förhållningssätt ut som man vill att eleverna 
ska utveckla - hur är de beskaffade, hur utvecklas de, hur kan de utvecklas? En 
                                                
 
93 Att jag betraktar historiemedvetande som ett övergripande perspektiv i min avhandling är ett 
uttryck för att historiemedvetande som jag ser det är historiska lärandets grundläggande begrepp.  
94 Carlgren & Marton (2000), s. 26. 
95 Ett sådant synsätt innebär också att intresset inte riktas mot ämnets/läroplanens samhälleliga 
konstruktion även om varje enskild lärare naturligtvis ingår i ett sådant sammanhang. Jag menar inte 
att varje lärare handlar helt ”fritt”, de är inbäddade i en kulturell kontext, utan endast att lärarna inom 
denna kontext skiljer sig åt, i syn på kunskap och lärande, och hur de iscensätter 
undervisningsinnehållet och därmed vad eleverna möter i klassrummet.  
96 Marton & Ling (2007), s. 31-32. 
97 I det sammanhanget är diskussionen om förmedlingspedagogik kontra flumpedagogik, enskilt 
arbete, grupparbete, katederundervisning osv felformulerad. Det kan inte finnas ett bästa sätt att lära 
ut/lära vad som helst (”att lära alla allt”), istället är lärande alltid lärande av något och det är detta 
något som är viktigt att förstå.  
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forskningstradition som intresserar sig för undervisningens innehåll på detta 
sätt är den fenomenografiska, med sin koppling till variationsteorin,98 som i sin 
tur tillämpas i forsknings- och skolutvecklingssatsningen learning study.99 
Härifrån har jag hämtat begreppen lärandemål och lärandeobjekt,100 som jag menar 
kan användas för att särskilja olika dimensioner av undervisning och lärande. 
Lärandemål uttrycker, som jag förstår det, ett generellt kunskapsmål, medan 
lärandeobjekt tar sikte på en specifik, situerad förmåga kopplad till en under-
visningssituation. Jag vill dock påpeka att avhandlingen inte är en variations-
teoretisk eller fenomenografisk studie. Inte heller är det en learning study, men 
delar av undersökningen har hämtat inspiration därifrån, dels genom själva 
ansatsen när lärarna i studien får uppgiften att göra undervisning av 
lärandemålet interkulturell kompetens, dels genom att jag betraktar analys-
enheten som ett lärandeobjekt.  

Lärandeobjekt 

Att lära sig är alltid att lära sig något. Ett lärandeobjekt är en specifik insikt, en 
färdighet, en förmåga eller ett förhållningssätt som eleverna förväntas utveckla 
under en eller flera lektioner.101 Marton, Runesson och Tsui menar att man när 
man hanterar lärandeobjekt har ett antal dimensioner att ta hänsyn till. För det 
första görs en åtskillnad mellan det indirekta lärandeobjektet och det direkta lärande-
objektet, där det indirekta refererar till lärandeobjektets generella sida och berör 
förmågans karaktär och de handlingar eleverna förväntas utföra (till exempel att 
tolka, att se, att förstå, att komma ihåg, att ifrågasätta), medan det direkta 
lärandeobjektet avser lärandeobjektets specifika sida och definieras i termer av 
ett stoffinnehåll (till exempel franska revolutionen, argumenterande text, utbud 
och efterfrågan), alltså det som handlingarna utförs på. Det eleverna möter i 
den konkreta undervisningen i klassrummet är det specifika, direkta lärande-
objektet, medan läraren däremot kan ha sin uppmärksamhet fäst på både det 
direkta och det indirekta lärandeobjektet, alltså både på det som eleverna för-
söker lära sig och på hur eleverna förväntas angripa ämnet och vilka förmågor 
de då kan utveckla.102 

                                                
 
98 Marton, Runesson & Tsui (2004). 
99 Marton & Ling (2007). 
100 Lärandeobjekt är det primära begreppet i forskningstraditionen. Lärandemål har jag främst hämtat 
från Wernberg (2009). Dock kommenteras begreppet också av Marton & Pang (2006). 
101 Marton & Pang (2006), s. 194: Marton, Runesson &Tsui (2004), s. 4. 
102 Marton, Runesson & Tsui (2004), s. 4; se även Marton & Pang (2006), s. 194-195. 
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För det andra kan man särskilja tre faser av lärandeobjektet, det avsedda lärande-
objektet (”the intended object of learning”), det iscensatta lärandeobjektet (”the 
enacted object of learning”) och det levda lärandeobjektet. Det avsedda lärandeobjektet 
riktar uppmärksamheten mot lärarens planering, vad läraren vill uppnå med 
undervisningen, vilket kan förändras, och möjligen nästan alltid gör så, under 
förloppet. För eleverna är det dock mindre avgörande vad läraren ville uppnå 
än vad som till slut sker i klassrummet. Det iscensatta lärandeobjektet, den genom-
förda undervisningen, sätter fokus på vad som blir möjligt att lära i klass-
rummet, utifrån hur läraren presenterar och strukturerar innehållet. Genom att 
beskriva det iscensatta lärandeobjektet säger man något om vad som blev 
möjligt att lära. Därmed inte sagt att det var det som eleverna faktiskt lärde sig; 
de kan lära sig mindre, mer, eller något annat. Detta är det levda lärandeobjektet, 
själva resultatet sett ur elevens synvinkel.103 Att de tre formerna av lärande-
objektet inte sammanfaller vet varje lärare, det är inget som garanterar att det 
läraren avsåg att eleverna skulle lära sig och det han eller hon planerade för var 
det som den genomförda undervisningen verkligen handlade om eller det som 
eleverna lärde sig.104 Det är därför en poäng att analytiskt hålla isär formerna, 
även om de naturligtvis i det praktiska är tätt sammanflätade.105 

Lärandemål 

Att det iscensatta lärandeobjektet är mer direkt avgörande än det avsedda ur 
elevperspektiv betyder inte att det avsedda lärandeobjektet och hur läraren 
tolkade lärandemålet är oviktigt. Tvärtom är det absolut grundläggande. Tolk-
ningen av lärandemålet och vad som till slut iscensätts är avhängiga av varandra. 
I skolvärlden är lärandemål, eller bara mål, ett betydligt mer bekant begrepp än 
lärandeobjekt. Det kan användas om de kunskapsmål som återfinns i styr-
dokumenten eller om lärarens tal om vad en kurs, lektionssekvenser eller 
enskilda lektioner syftar till. Ett lärandemål beskriver det som förväntas bli 
resultatet av undervisningen och bör därför kunna utvärderas. Ett lärandemål 

                                                
 
103 Marton, Runesson & Tsui (2004), s. 4-5. 
104 Som lärare har man ibland möjligen ofta uppfattningen att avsett och iscensatt lärandeobjekt är 
relativt lika men att eleverna sedan ändå inte lär sig. Forskning visa dock att det ofta är så att det 
iscensatta lärandeobjektet blev något annat än det avsedda, och vidare att det eleverna slutligen 
lärde sig möjliggörs och begränsas av det som gjordes möjligt att lära i den iscensatta 
undervisningen. 
105 Till exempel tas det levda lärandeobjektet explicit till utgångspunkt för planeringen genom att man 
först tar reda på hur elevernas förståelse ser ut. Den färdiga planeringen, alltså det avsedda 
lärandeobjektet, påverkar inte elevers lärande i sig, inte förrän den blir till konkret undervisning som 
iscensatt lärandeobjekt. På så sätt håller man i det praktiska hela lärandeobjektet aktualiserat.  
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kännetecknas av att det är givet och fast formulerat, det är bestämt i förväg, till 
exempel genom att det finns formulerat i styrdokumenten. Det uttrycks i gene-
rella termer, vilket syns i att det formuleras lika för alla elever som läser kursen, 
oavsett vilka dessa elever är, och att det ofta formuleras oberoende av konkret 
ämnesinnehåll.106 Lärandemål kan vara olika ”omfångsrika” och ha olika grad 
av konkretion; det kan vara att förstå begreppet imperialism, att kunna tillämpa 
tendenskriteriet för källkritik eller att utveckla interkulturell kompetens. 

Lärandemål och lärandeobjekt i  en process  

De som arbetar inom en ”learning study-kontext” tycks mena att lärandemål 
som begrepp inte är så användbart och skulle tjäna på att ersättas med lärande-
objekt. Jag argumenterar dock för att det kan fylla en praktisk funktion att 
behålla båda begreppen i en studie som beskriver lärares planering och under-
visning. Marton och Ling skriver att ett byte av begrepp inte bara är en fråga 
om terminologi utan om ett annat sätt att tänka (change of mindset). Lärande-
mål ger en föreställning om linjära samband mellan på förhand (av lärare och 
läroplan) bestämda mål och elevernas resultat.107 Lärandeobjektet å andra sidan 
är inte givet på förhand, utan specifikt och situerat. Undervisning och lärande är 
med ett sådant synsätt en mer dynamisk process där också eleverna bidrag 
framhålls. Det tredelade begreppet fokuserar att det är vad som iscensätts som 
avgör vad som blir möjligt att lära och att det samtidigt har betydelse för 
lärandet hur den enskilda eleven upplever lektionen. Dessutom erkänns elever-
nas påverkan på det avsedda lärandeobjektet, genom att det inte konstrueras 
enbart utifrån en ämnesanalys utan även med hänsyn till hur olika elever förstår 
lärandeobjektet. Konstruktionen av lärandeobjektet sker i ett möte mellan 
lärare, elever och ämne.108  
 
Min uppfattning är att kritiken mot lärandemål i en mening är berättigad. Det 
finns inte på något sätt ett enkelt samband mellan målen, undervisningen och 
vad eleverna lär sig. Samtidigt är lärandemålen (ur läroplanen eller formulerade 
på andra sätt) det lärare praktiskt har att utgå ifrån. Därför är det så, menar jag, 
att det i första steget är lärandemålet i sig som måste problematiseras, för att det 

                                                
 
106 Marton & Pang (2006), noten s. 194. Wernberg, Anna (2009), s. 15. 
107 Marton & Ling (2007), s. 42-43. 
108 Marton & Ling (2007), s. 42-43. Anna Wernberg (2009) har i en pedagogisk avhandling visat att 
lärandemål och lärandeobjekt inte är samma sak. Lärarna i hennes studier formulerar ibland sina mål 
i generella termer, som lärandemål, men i praktiken blir det sedan olika lärandeobjekt som 
konstrueras i de olika klassrummen, s. 15, 87-114. 
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ska kunna konstrueras som ett lärandeobjekt. Det går inte bara att hålla en 
lektion utifrån ett lärandemål; först krävs en avancerad innehållsanalys av 
lärandemålet och dess dimensioner. Vissa lärandemål är mer bekanta för läraren 
och andra mer obekanta. För historieläraren i gemen är det rimligt att tänka sig 
att man ganska enkelt kan se relevanta dimensioner i ett bekant lärandemål som 
källkritik eller historiska förklaringar, men att det är betydligt svårare och 
mödosammare med ett mer obekant och diffust lärandemål som interkulturell 
kompetens, vilket för med sig att själva innehållsanalysen då blir desto viktigare. 
 
Ett alternativ till begreppet lärandemål skulle kunna vara att istället använda 
indirekt lärandeobjekt, som omfattar just de generella förmågor man vill 
utveckla (oavsett specifikt ämnesinnehåll). Jag har emellertid valt att behålla 
lärandemål. Genom att använda de två begreppen lärandemål och lärandeobjekt 
vill jag fästa uppmärksamheten på den process lärare genomför när de konstru-
erar undervisning och samtidigt förankra den i det språk lärare använder när de 
talar om sin undervisning. Ett lärandemål (generellt, på förhand givet) skulle till 
exempel kunna vara att utveckla elevers kritiska tänkande, som är en generell 
förmåga som sätts högt i den svenska skolan i många av de kurser elever träffar 
på under sin skoltid. När lärare ska omsätta lärandemålet kritiskt tänkande i 
konkret undervisning, måste de omforma den generella förmågan till något som 
går att undervisa om, till kritiskt tänkande om något, det vill säga till ett lärande-
objekt (specifikt, föränderligt).109 Även om lärare naturligtvis ständigt genomför 
den här processen har forskningen i liten utsträckning undersökt hur den ser ut 
och än mindre diskuterat hur processen kan medvetandegöras och kvalificeras.  
 
I avhandlingen undersöker jag processen i två steg, till att börja med på plane-
ringsstadiet, när lärarna dels ska analysera interkulturell historisk kompetens och 
uttrycka det i förmågor som eleverna ska utveckla (lärandeobjektets indirekta 
sida), dels ska koppla lärandemålet till ett specifikt historiskt innehåll (lärande-
objektets direkta sida). Jag frågar hur lärandeobjektet konstrueras i lärarnas 
planering, alltså hur det avsedda lärandeobjektet kommer att se ut. Om detta 
handlar kapitel 4, Att hitta ett undervisningsinnehåll. Nästa steg, och det som utgör 
undersökningens huvuddel, är att följa vad lärandeobjektet blir i den genom-

                                                
 
109 Lärare måste då hantera en mängd frågor: Vad består lärandemålet av, vad innehåller det? Hur 
kan det brytas ner, i förmågor och förhållningssätt som eleverna ska utveckla? Vad innebär det att 
utveckla en sådan förmåga, och vad kan man då? Hur mäter och bedömer man det? Vilken 
betydelse har den specifika elevgruppen för hur undervisningen kan genomföras? Vilket stoffinnehåll 
ska man välja att utföra “handlingarna” på? Vad innebär det att ha den här förmågan kopplat till just 
det här stoffinnehållet? 
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förda undervisningen, i form av den undervisningssekvens jag har följt. Här 
behandlas det iscensatta lärandeobjektet, vilket jag menar ska ses som en fort-
sättning på samma process; det är fortfarande en tolkning av lärandemålet och 
en konstruktion av lärandeobjektet som fortgår. Om detta handlar kapitlen 5, 
Erfarandets kompetens, 6, Tolkandets kompetens, och 7, Orienterandets kompetens.  
 
Min förhoppning är att jag genom att följa processen, då lärandemålet inter-
kulturell historisk kompetens konstrueras som lärandeobjektet interkulturell 
historisk kompetens, och genom att följa det föränderliga lärandeobjektet i flera 
led, både det avsedda och det iscensatta, före och i klassrummet, ska kunna 
synliggöra några aspekter av vad en interkulturell historieundervisning skulle 
kunna vara. Jag hoppas kunna diskutera komplexiteter och därmed bidra till 
insikter som kan öka förståelsen för interkulturell historisk kompetens både 
som lärandemål och lärandeobjekt. 

Kompetensbegreppet 

Det lärandemål som avhandlingen tar som sin utgångspunkt formulerades som 
interkulturell historisk kompetens.110 Kompetensbegreppet är därmed centralt. 
Som jag visar senare i detta kapitel kan också det för avhandlingen övergripande 
teoretiska perspektivet historiemedvetande ses i termer av kompetens, och 
historiskt lärande kan operationaliseras som narrativ kompetens. Kompetens i 
det sammanhanget avser enkelt uttryckt en individs förmåga att använda sina 
historiska kunskaper för att orientera sig i nutid och framtid, alltså att använda 
sina kunskaper för att göra någonting. Sedan mitten av 1990-talet har 
kompetensbegreppet blivit en central del i internationella diskurser om livslångt 
lärande. Dessa har till stor del varit av policykaraktär, bland annat EU:s åtta 
nyckelkompetenser, OECD:s nio nyckelkompetenser och EQF, den europeiska 
referensramen för kvalifikationer.111 Sven-Eric Liedman, som för Skolverkets 
räkning utrett EU:s nyckelkompetenser, menar att det finns en tendens att 
reducera kompetenser till en fråga om att behärska vissa tekniska färdigheter. I 
beskrivningen av nyckelkompetens två, kommunikation på främmande språk, 
som också innefattar interkulturell förståelse, reduceras till exempel detta till en 

                                                
 
110 Interkulturell kompetens är ett vedertaget begrepp, dock inte det enda. Vad historieundervisning i 
ett mångkulturellt samhälle kan syfta till skulle istället till exempel kunna uttryckas i termer av 
förståelse, reduktion av fördomar eller demokratiskt deltagande. Jag har emellertid valt att hålla mig 
till begreppet interkulturell kompetens. 
111 Forsberg (2009), s. 40. 
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fråga om ”förhandlingsteknik”. Vidare, påpekar Liedman, är det viktigt att ha i 
åtanke att kompetensbegreppet har vunnit popularitet i ett sammanhang där det 
handlar om att hävda sig i internationell konkurrens och ökad globalisering. 
Därav följer ett behov av att (enkelt) kunna mäta kompetensen.112 
 
En kompetens avser ett kunnande och kan uttryckas som ett mål, som något 
man ska lära sig. När man försöker beskriva vad en kompetens består av gör 
man det vanligen genom att dela upp kompetensen i kunskaper, färdigheter och 
attityder (KSA, Knowledge, Skills, Attitudes).113 Liedman menar att denna 
indelning är otymplig och uttrycker skillnader mellan kunskaper, färdigheter 
och attityder som är svåra att upprätthålla.114 Pedagogerna Ingrid Carlgren, Eva 
Forsberg och Viveca Lindberg placerar KSA inom ett psykologigrundat, 
kognitivistiskt paradigm där färdigheter och attityder hamnar utanför det som 
räknas som kunskaper och därför måste beskrivas för sig. Vidare ses förmågor 
ofta inom detta paradigm som något man antingen har eller inte har, till skillnad 
från något man utvecklar och kan lära sig. De framhåller istället, liksom 
Liedman, det med sina fyra kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet), som de skriver, ”vidare” och ”rikare”, kunskapsbegreppet från 
den svenska läroplanen. De fyra kunskapsformerna placeras inom ett kultur- 
och praktikorienterat paradigm115 där färdigheter och attityder inte kan skiljas ut 
utan ingår i kunskapen.116 
 
Resonemanget är viktigt, både genom att det visar på den politiska kontext som 
kompetensbegreppet populariserats inom och på faran att hamna i en instru-
mentell och stelbent användning av begreppet. I det perspektivet är såväl det 
mjukare begreppet förmåga som läroplanens kunskapsbegrepp mer tilltalande. 
Samtidigt är, menar jag, kompetensbegreppet meningsfullt att använda, bland 
annat med hänvisning till etablerade teoribildningar som narrativ kompetens, 

                                                
 
112 Liedman (2008), s. 3, 7-8, 19-20, 42-43. 
113 Det finns dock varianter på denna indelning. Kunskap och färdigheter återfinns i stort sett alltid, 
men det tredje benämns olika - till exempel värderingsförmåga, förhållningssätt, kompetenser. 
114 Liedman (2008), s. 16-18, 45-46. 
115 Carlgren (2009) placerar paradigmskiftet i den svenska kunskapsdiskussionen till slutet av 80-
talet/början av 90-talet. En diskussion som handlade om elevaktiva arbetsformer och utgick från 
Piaget och individualkonstruktivismen ersattes av en diskussion om kunskapens kollektiva och 
kulturella aspekter med influenser från Vygotskij och den ryska kulturhistoriska skolan samt 
upptäckten av tyst och praktisk kunskap (t ex Schön). Kunskapstillägnande eller inlärning, sågs nu 
som lärande eller enkulturation genom att man fokuserade hur individer växer in i kulturella och 
praktiska sammanhang genom interaktion med andra. 
116 Carlgren, Forsberg & Lindberg (2009), s. 123-130. Liedman (2008), s. 35-39, 46. 
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samt möjligt att använda, men på ett öppnare sätt, genom att tydligt låta det 
omfatta utvecklingsbara förmågor. 
 
Hur kan man då förstå vad en utvecklingsbar förmåga är och hur man kan lära 
sig den? Marton, Runesson och Tsui menar att lärande kan ses som den process 
då man utvecklar en förmåga att hantera nya situationer. Ju mer man har lärt 
sig, ju mer utvecklad förmågan är, desto kraftfullare sätt har man att hantera en 
ny situation. Ett kraftfullt sätt att hantera en ny situation är för det första 
situationsanpassat, det handlar om att veta vad man kan och bör göra (läropla-
nens förtrogenhet) i en viss situation, och att handla olika i olika situationer. 
För det andra kommer vårt handlande i en viss situation att bero av hur vi erfar 
situationen, hur vi ser den. (Vi handlar inte utifrån hur situationen är i någon 
objektiv mening, utan utifrån hur vi ser den.) Kraftfulla sätt att hantera situatio-
ner härrör med det här språkbruket från kraftfulla sätt att se och en förmåga 
kan då beskrivas i termer av seende.117 Carlgren sammanfattar: ”Kunskapen 
uttrycker människans (elevens) förhållande till världen snarare än något som 
skall ‘tas in’ eller ‘läras in’. En persons kunnande kommer till uttryck som 
särskilda sätt att erfara världen. En kunnig person uppmärksammar vissa 
dimensioner i ett fenomen och kan därför urskilja betydelsefulla distinktioner 
som för en okunnig person förblir osynliga”.118 För lärarens del blir under-
visning på så sätt en fråga om att ”utveckla elevernas ögon”, att organisera 
undervisningen så att eleven kan urskilja sådant som hon/han annars inte skulle 
gjort. Carlgren hämtar en metafor om kunskapsutveckling - att lära sig något är 
som att lära känna ett landskap - från den brittiske sociologen Paul Hirst. När 
man först ser landskapet är det ganska ytligt, diffust, och översiktligt, även om 
man har en viss uppfattning om helheten (det är vackert, ett sjölandskap och så 
vidare) redan från början. Så småningom ser man allt fler nyanser och detaljer 
och förstår hur de hänger ihop och kan struktureras. Och man kan orientera sig 
i landskapet.119 För att föra resonemanget tillbaka till skolan så ger olika discipli-
ner oss olika sätt att erfara landskapet. En landskapsarkitekt, en konstnär, en 
skogshuggare, en ekolog, en botaniker och så vidare har alla utvecklat förmågor 
att erfara landskapet på olika sätt, sätt som i sin tur kan vara olika kraftfulla 
beroende på den situation man ställs inför att hantera.  De förmågor vi letar 
efter när vi vill förstå interkulturell kompetens som lärandemål, är därmed de 

                                                
 
117 Marton, Runesson & Tsui (2004), s. 5. Även Carlgren & Marton (2000), s. 130ff. 
118 Carlgren (2009), s. 20. 
119 Carlgren (2009), s. 27. 
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sätt att se och erfara som är kraftfulla i ett mångkulturellt samhälle. Eleverna 
ska ges möjlighet att utveckla ”interkulturella ögon”. 

Historiemedvetande 

Avhandlingen handlar om interkulturell kompetens och historieundervisning, 
och med terminologin från föregående avsnitt, hur historieundervisningen kan 
bidra till att utveckla elevers ”interkulturella ögon” genom att de ges möjlighet 
att urskilja fler, bredare och djupare dimensioner, så att de blir bättre rustade att 
agera i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. För historieundervisningen i 
den svenska skolan är det överordnade målet att utveckla elevers 
historiemedvetande,120 och jag menar att det i relation till skolämnet historia är 
rimligt att betrakta interkulturell kompetens som en aspekt av historie-
medvetande. Ett utvecklat, breddat och fördjupat historiemedvetande, som det 
formuleras i ämnesplanen för gymnasieämnet, kan uttryckas i termer av 
kvalificerat seende och sägas omfatta också en interkulturell dimension. I den 
avslutande delen av kapitlet fördjupar jag resonemangen om interkulturell 
kompetens, medan jag här först ägnar mig åt historiemedvetande.  
  
Jag kommer att diskutera historiemedvetande som teoretiskt begrepp i relation 
till historieundervisningen. Central är Jörn Rüsens teori om narrativ kompetens 
som kan användas som ett sätt att operationalisera historiemedvetande, både 
för läraren, för att sätta ord på vad en undervisning med historiemedvetande 
som mål kan sysselsätta sig med, och för forskaren, för att kunna fästa blicken 
på olika aspekter av undervisningen. Ur teorin om den narrativa kompetensen 
har jag hämtat avhandlingens grundläggande och övergripande analytiska 
ramverk, vilket också styr dispositionen av avhandlingens empiriska kapitel. I 
vart och ett av de empiriska kapitlen, i den mer närgångna tolkningen av 
historieundervisningen, har jag dessutom haft behov av ytterligare analytiska 
redskap. Dessa kommer att utvecklas i respektive empiriskt kapitel inför den 
föreliggande analysen. Dock kommer jag här att översiktligt presentera den 
anglosaxiska historiedidaktiska traditionen, vars teorier om ”second-order 
concepts” givit analysredskapen till kapitel 6 om tolkandets kompetens, för att 
kunna relatera denna tradition till diskussionen om historiemedvetande.121  

                                                
 
120 Detta gäller såväl för historieämnet och kursplanerna mellan 1994 och 2011, som var de som var 
i kraft vid den här underökningen, som i de kursplaner som började gälla med reformerna av 
gymnasieskolan 2011, Gy11.  
121 I avhandlingen benämns second-order concepts historiska tankebegrepp. De specifika historiska 
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Histor iemedvetande -  vad är det? 

Historiemedvetande kan definieras som människans upplevelse av ”samman-
hangen mellan tolkning av det förflutna, förståelse av nutiden och perspektiv på 
framtiden”.122 Historien är närvarande i nuet på så sätt att de liv vi lever nu har 
formats av historien. Människor är skapade av historien. Men samtidigt är 
människor skapare av historien. Detta dubbla förhållande, människan som 
skapad av och människan som skapare av historien, gäller för människan som 
individ, för var och en, och för människor som ingående i grupper. Historie-
medvetande är en del av hur människor skapar sina identiteter - och också en 
del av hur ett samhälle skapar sin identitet.123 
 
I den amerikanska barnboken The Giver, skriven av Lois Lowry, gestaltas i en 
dystopisk skildring sambanden mellan minnen och identitet, och mellan det 
förflutna, nutiden och framtiden.124 Det skildrade samhället är, på ytan, lyckligt 
och harmoniskt, utan problem som fattigdom och sjukdomar och utan 
konflikter mellan människor. Som tolvåring blir huvudpersonen Jonas utvald att 
bli samhällets nästa ”giver”, ett slags förvaltare av ”hela världens minnen”. 
Minnena överlämnas till honom under de samtal som han ges tillstånd att ha 
med den gamle minnesförvaltaren, som visar honom alltfler minnen. I takt med 
att Jonas gör minnena till sina börjar han inse att de harmoniska människorna 
runt omkring honom, och han själv tidigare, inte har några minnen, och inte 
heller är lyckliga; de lever sina liv i enlighet med Reglerna. Med sina nya insikter, 
med sina minnen, inser Jonas att han måste handla, han måste förändra 
samhället, han måste återföra minnena. Boken slutar i en osäkerhet om huru-
vida han lyckas eller inte. 
 
I Jonas samhälle kontrolleras människors minnen. Såväl individuella, personliga, 
emotionella minnen som kollektiva minnen, i form av samhällets kultur och 
historia, har förbjudits. Fråntagna sådana minnen kan människorna inte skapa 
identiteter eller ingå i meningsfulla sammanhang med andra. Utan historia är de 
oförmögna att förstå nuet eller ens föreställa sig framtiden. När Jonas blir 
”giver” börjar han se sig själv och omvärlden på ett annat sätt, med nyanser och 

                                                                                                                                  
 
tankebegrepp som utgör det kapitlets analysredskap fördjupas emellertid i anslutning till empirin. 
122 Jensen (1997), s. 50-52. Definitionen kommer från Karl-Ernst Jeismann som utvecklade 
begreppet under 1970-talet. Han gav egentligen fyra delvis olika definitioner, varav denna är den 
mest använda och den som tydligast tar in framtiden i sitt historiemedvetandebegrepp. 
123 Karlsson (2009), s. 47-56. 
124 Lowry (1993). 
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färger; för de andra, minneslösa, är samhället svartvitt. Det är först då som han 
inser att han har möjligheter att handla, att han kan, och har en moralisk 
skyldighet att, försöka förändra samhället. 
 
Berättelsen sätter fokus på människan som skapad och som skapare av historia 
och illustrerar hur historiemedvetande är en del av hur vi och våra samhällen 
skapar våra identiteter. Vidare för den också in den tredje tidsdimensionen från 
definitionen av historiemedvetande, nämligen framtiden. Frågan som ställs är 
hur våra individuella och kollektiva minnen formar vilka vi är idag och hur de 
påverkar framtiden. Slutligen kopplar den historiemedvetande till handlings-
beredskap. Utifrån vår förståelse av nuet, som i sin tur beror av vår tolkning av 
det förflutna, sätts ramar för vilka farhågor och förhoppningar vi kan ha inför 
framtiden och hur vi kan agera. Med insikten om att det förflutna var möjligt att 
påverka, att människan också är skapare av historia, blir också nuet och 
framtiden påverkbara.  
 
Resonemanget ovan ska inte tolkas som att historiemedvetandet fungerar linjärt 
enligt en modell där våra minnen påverkar nuet som påverkar framtiden. Var vi 
befinner oss i nuet, hur vi förstår vår nutida situation, har betydelse för hur vi 
aktualiserar det förflutna, vad vi plockar upp ur det förflutna. I novellen ”Sex 
Education”, av den amerikanska författarinnan D Canfield Fisher, möter vi 
samma förflutna i tre olika tappningar.125 Berättarjaget beskriver hur hennes 
faster berättat samma sedelärande berättelse ur verkliga livet för henne vid olika 
tillfällen, när fastern är 30, 55 respektive 80 år. Berättelserna är på ytan 
desamma, faster Minnie som ung flicka var med om ”något” i ett möte med en 
äldre manlig släkting, det blev skandal och flickan, som bara var på besök hos 
släktingen, skickades hem. Faster Minnie berättar varje gång episoden som hon 
minns den just då. Berättelsen konstrueras på tre olika sätt och får olika inne-
börder beroende på när den berättas, hur Minnie vid den tiden har kommit att 
förstå sig själv och omvärlden, och i vilket sammanhang den berättas, i vilket 
syfte och beroende på var i livet mottagaren (berättarjaget) befinner sig.126 
 

                                                
 
125 Fischer (1996). Novellen uppmärksammas och behandlas av Mikela Lundahl (2000) s. 64-65. 
126 Första gången berättas den så att den blir en sedelärande berättelse som varnar ungar flickor för 
att umgås med främmande, äldre män; andra gången blir det en berättelse om behovet av 
sexualundervisning och samtal om sexualitet; tredje gången handlar den om Minnies egen, i tonåren, 
uppvaknande sexualitet och hur det påverkade vad som hände.  
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Novellen är historiedidaktiskt intressant. En fråga som berättelsen ställer och 
som är viktig för alla som sysslar med historia är om någon av dessa berättelser 
är sann, eller åtminstone mer sann än någon annan. Novellen visar också att 
trots att det enda vi kan komma åt är berättelserna om vad som skedde, aldrig 
vad som faktiskt skedde, så har berättelserna ändå en koppling till något i den 
historiska verkligheten.127 Här är dock min poäng att framhålla hur vår för-
ståelse av oss själva och omvärlden påverkar hur vi aktiverar det förflutna och 
vad i det förflutna som blir betydelsefullt för oss att lyfta fram i nutiden och 
inför framtiden. Novellen visar också hur Minnie (och berättarjaget) använder 
historia på olika sätt, praktiskt, i vardagslivet. 
 
Den danske historiedidaktikern Bernard Eric Jensen beskriver historie-
medvetande som en sådan praktisk färdighet, att i det levda livet koppla 
samman tolkningar av det förflutna, analys av samtiden och förväntningar på 
framtiden. Historiemedvetande fungerar i människans livsvärld,128 skriver 
Jensen, som en del av människans mentala verktygslåda, ett verktyg, som vi 
använder oss av när vi orienterar oss i tiden och genomför våra projekt. 
Historiemedvetandet kan vara implicit och outtalat men det finns där hos oss 
alla. Ingen är i den bemärkelsen historielös.129 I betoningen av det praktiska, av 
den brukade historien, av det historiemedvetande som människan använder i 
sitt vardagsliv, finns också en implikation för skolans historieundervisning. 
Historia i skolan kan inte sysselsätta sig med att enbart beskriva det förflutna, 
eller anta att historia och det förflutna är samma sak; ämnet måste belysa hur 
människor använder historia för att skapa sina liv och utgå från ett 
historiebegrepp som inkluderar nutid och framtid.130  
 
I den svenska läroplanen har historiemedvetande varit det överordnade begrep-
pet för historieundervisningen sedan 1994. Minst lika länge har det varit den 
historiedidaktiska forskningens centrala begrepp (tillsammans med begreppen 

                                                
 
127 För vidare läsning med koppling till den postmoderna diskussionen om forskarens förhållande till 
undersökningsobjektet se fortsättningen av Lundahls artikel (2000) s. 64-70. 
128 ”Livsvärld” handlar om människans vardagliga och praktiska kunnande, den värld vi lever och 
verkar i. Begreppet härrör från den fenomenologiska traditionen som sysselsätter sig med att 
beskriva denna livsvärld. Alvesson & Sköldberg (2008) s. 168. 
129 Jensen (2006), s. 92-93. 
130 Jensen (2006) menar att historieämnet i skolan länge sågs som en begränsad version av det 
akademiska ämnet och det som skulle förmedlas till eleverna var en anpassad, nedbantad 
vetenskaplig historia. De grenar inom den moderna historiedidaktiken, som talar om ett 
historiemedvetande- eller ett historiebruksämne ser dock skolans uppgift som en annan, där 
historieämnet ska ta olika bruk och behov som sin utgångspunkt. 
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historiekultur och historiebruk), och i båda sammanhangen har användbarheten 
ifrågasatts. Med likartade argument har historiedidaktiker som Erik Lund och 
Bengt Schüllerqvist menat att begreppet ännu varken är tillräckligt teoretiskt 
utvecklat eller tydligt för att vara användbart.131 En svårhanterlig omständighet 
är att historiemedvetande är just medvetande, något privat, och att man därför 
inte riktigt kan säga var historiemedvetandet finns, eller snarare hur man kan se 
och studera det, vilket gör att forskningen hamnar i problem. Om man inte 
(med säkerhet) kan känna igen historiemedvetandet hos någon, och vet när man 
gör det, är det också svårt att föreställa sig hur man ska kunna kvalificera det, 
eller än mer betygsätta det, vilket gör att skolundervisningen också den hamnar 
i problem. Kenneth Nordgren som använt historiemedvetande empiriskt i sin 
forskning argumenterar dock för att det blir empiriskt användbart när historia 
operationaliseras som kommunikation. Det är visserligen sant att historie-
medvetande refererar till något individuellt, privat och i den meningen inte låter 
sig studeras i sig självt - men historiemedvetandet kan studeras genom sina 
uttryck: historiebruk och historiekultur.132  
 
Med begreppet historiebruk riktas uppmärksamheten mot hur människor, som 
individer eller i grupper, brukar historia för att tillfredsställa olika behov och 
intressen. Viktigt att betona är att historiedidaktiken inte primärt handlar om ett 
vetenskapligt bruk, vilket är historievetenskapens intresse, utan istället intresse-
rar sig för en mängd olika bruk av historia, som existentiella, moraliska, 
politiska och ideologiska bruk.133 Historiebruk hänger ihop med historie-
medvetande och historiekultur så till vida att människor i sitt historiebruk aktive-
rar sitt historiemedvetande och skapar konkreta handlingar eller artefakter, det 
vill säga historiekultur. Historiekulturen är därmed det kommunikativa 
sammanhang som historien ingår i, där historiska berättelser (i form av böcker, 
ceremonier, konstverk, utställningar och monument) kommuniceras och får 
mening.134 Forskarens uppgift blir då att studera historiemedvetandet i sina 

                                                
 
131 Schüllerqvist (2006), s. 134-136, 141. Lund citeras hos Schüllerqvist. Se även Stugu (2004). 
132 Nordgren (2006), s. 38-41. Även Ammert (2008), Axelsson (2009) och Olofsson (2011) använder 
historiemedvetande empiriskt genom olika operationaliseringar.  
133 Utgångspunkt i att människan har andra behov som svarar mot andra bruk vilket går tillbaka på 
Friedrich Nietzsches kritik av den tidens historievetenskap som han menade hade dödat historien. 
Klas-Göran Karlsson har utarbetat en mycket använd brukstypologi. Karlsson (2009), s. 56-69. 
134 Karlsson (2009), s. 37-39. Kommunikationen sker genom olika kanaler, varav skolan är en viktig 
kanal tillsammans med bland annat populärkulturen, familjen och museer. Ett viktigt påpekande är 
att historiekulturen således utgör en kontext som medför att de historiska artefakter och berättelser 
som produceras kommer att se olika ut i olika kulturer. Ramen för historiekulturen har länge varit 
nationell med olika nationella utformningar. Följande exempel kan illustrera resonemanget. I ett 
indiskt sammanhang kopplas historiekulturen starkt till religionens berättelser, där mytiska gestalter 
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uttryck, det vill säga i historiekulturella berättelser och i människors historie-
bruk. Också för skolan är det en uttalad uppgift att arbeta med att förstå 
historiebruk och historiekulturella uttryck.135 
 
För skolan är emellertid problemet inte löst i och med detta. Uppgiften (i läro-
planen) var ju att utveckla elevers historiemedvetande, och frågan om hur man 
kvalificerar ett historiemedvetande, den stora frågan om historiskt lärande, 
kvarstår fortfarande, och för min del, som forskare, kvarstår likaså frågan om 
hur man gör för att studera hur och om en viss undervisning möjliggör detta. 
Till min hjälp kommer jag att ta Jörn Rüsens teoretiska diskussion om narrativ 
kompetens. Först behöver jag dock göra en utvikning om historieämnets 
narrativitet och Rüsens narrativistiska paradigm.  

Narrativ kompetens - en uppgift för historieundervisningen 

Efter ”den narrativa vändningen” har vi i allt högre grad kommit att betrakta 
människan som en i grunden ”narrativ varelse”. ”Det är genom de historier vi 
berättar och hör berättas som vi gör samhället begripligt; det är genom 
narrativer som vår situation - och alla andras - i det politiska och kulturella 
landskapet tydliggörs.”136 Narrativa handlingar, alltså berättandet, är på så sätt 
det som skapar våra identiteter. Berättandet är något ontologiskt och kan på ett 
mer generellt samhällsvetenskapligt och humanistiskt plan ses som ett grund-
läggande sätt att förstå världen. Samtidigt har berättelsen en specifik innebörd 
för historievetenskap och historiedidaktik. Jensen ser den historiska berättelsen 
som överordnad annat historiskt lärande. Rüsen menar att vi när vi placerar in 
oss själva som individer och samhällsmedborgare i en berättelse med en given 
tidsram och en riktning kan orientera oss i tillvaron.137  
 
Rüsen har utvecklat resonemanget om narrativet som en specifikt historisk 
förklaringsform i ett sammanhängande perspektiv på historievetenskap och historie-
didaktik. Berättandet ses som den primära historiska förklaringsformen, som en 

                                                                                                                                  
 
bär historiska sammanhang. Vidare påverkas historiekulturen rimligen starkt av Bollywoodkulturen, 
alltså av den kanal som dominerar historiekulturen. Idag försöker hindunationalismen förändra 
historiekulturen i mer chauvinistisk riktning där historiska minnen och platser skrivs in en 
indisk/hinduisk berättelse. 
135 I ämnesplanen från 2011 är att undersöka och förstå historiebruk framskrivet som ett av de 
centrala målen för ämnet (www.skolverket.se). 
136 Robertson (2005), s. 221. 
137 Jensen (1997), s. 72-81. Rüsen (2005), s. 3, 26-28.  
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för historievetenskapen specifik rationalitetstyp,138 vilket inte ska tolkas som att 
analys och strukturförklaringar inte är väsentliga, utan hellre just som att berät-
tandet är grundläggande när vi skapar mening av människors erfarenheter och 
handlingar i tiden.139 Historiedidaktikens studieobjekt är, enligt Rüsen, historie-
medvetandet, vilket i sin tur har en specifikt narrativ struktur.140 Historie-
medvetande är ”inbegreppet av alla mentala operationer som skapar historisk 
mening” och ”kan uppfattas och analyseras som historiskt berättande och 
empiriskt påvisas och undersökas i kulturella bruk”.141 Historiemedvetande tar 
sig således uttryck i den berättande formen. Av resonemanget följer att om 
historieundervisningens syfte är att utveckla historiemedvetande och de mentala 
operationer som skapar historisk mening så kommer de didaktiska frågorna om 
vad, hur och varför att ställas och besvaras inom vad Rüsen kallar ett 
narrativistiskt paradigm.142  
 
Det historiska lärandet, som utifrån historiedidaktisk teori försiggår överallt i 
samhället, kan alltså beskrivas genom att ta fasta på dess narrativa karaktär. Vad 
betyder då detta för skolan? Om vi betraktar själva målet, att utveckla historie-
medvetande, som en uppgift för skolan, vad är det då skolans historieundervis-
ning ska sysselsätta sig med? Låt oss börja med att påminna om Jensens 
beskrivning av historiemedvetande som en praktisk färdighet. Rüsen menar 
också han att historiemedvetande är en kompetens, ett genuint praktiskt, 
mentalt verktyg, som vi människor använder oss av för att orientera oss i 
tiden.143 Historiemedvetande som praktisk förmåga hänger därmed samman 
med moral och värderingar, och kan sägas mediera mellan värderingar och 
handlingar. Det ger våra handlingar en riktning och oss förutsättningar att fatta 
                                                
 
138 Rüsen (1987), s. 25, (2004), s. 90, (2005), s. 9-19.  
139 Rüsen (2004), s. 96-97. Detta meningsskapande har en yttre och en inre sida och handlar såväl 
om samhällets som individens identitet. Rüsen (1987), s. 30-31 och (2005), s. 25. 
140 Rüsen (2004), s. 156, s. 104. 
141 Rüsen (2004), s. 104. 
142 Schematiskt kan det narrativistiska paradigmet sammanfattas så här: fråga- erfara - tolka - 
framställa - orientera. Impulser till den historiska lärprocessen, där historiemedvetandet aktiveras, 
ges av en fråga, som uppstår ur ett behov att förstå något i nutiden eller ur att något ur det förflutna 
pockar på att bli förstått. Utifrån denna fråga söker vi oss till det förflutna som vi möter som ett 
erfarande, genom våra minnen eller genom att det förmedlas till oss. För att förstå det erfarna 
förflutna måste det tolkas och såväl frågan som erfarenheterna blir indragna i denna tolkning. Den 
nutidsförståelse som vi skaffar oss kan sedan framställas och kommuniceras med andra. Genom 
den narrativa framställningen kan vi placera in oss själva i tiden, orientera oss i nutiden och få 
perspektiv på framtiden. Ett utvecklat resonemang förs av Hans Olofsson (2011) som i sin 
klassrumsstudie tar sin teoretiska utgångspunkt i Rüsens paradigm och följer hela lärprocessen 
empiriskt. 
143 Rüsen (2005), s. 23-26. Det handlar om strategier för att aktivera erfarenheter och minnen för att 
förstå nuet och få perspektiv på framtiden. ”In its temporal orientation, historical consciousness ties 
the past to the present in a manner that bestows on the present actuality a future perspective.” 
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beslut. Också den kanadensiske historiedidaktikern Peter Seixas lyfter fram 
historiemedvetandets moraliska dimension då han placerar historiemedvetande 
som begrepp i brytpunkten mellan kollektivt minne, medborgarskap och 
historieundervisning. Historiemedvetandet, i form av en riktning som förbinder 
dåtid, nutid och framtid, ger eleverna en moralisk grund för ställningstaganden i 
nuet och är nödvändigt för att medborgarskap ska kunna utövas. Historie-
undervisningens uppgift blir då att utveckla den här kompetensen, att tolka det 
förflutna för att förstå nuet och att som medborgare kunna värdera och förhålla 
sig till olika handlingsalternativ.144 
 
Frågan om vad skolans historieundervisning ska sysselsätta sig med besvaras av 
Jörn Rüsen i termer av att utveckla narrativ kompetens.145 Narrativ kompetens 
är ett sätt att hantera nya situationer genom att vi som individer när vi har den 
här förmågan kan formulera berättelser om oss själva som individer och 
samhällsvarelser och därigenom skapa mening av tidsliga erfarenheter. Olika 
sätt att hantera nya situationer kan vara olika framgångsrika, eller kraftfulla, 
vilket betyder att narrativ kompetens kan utvecklas, läras in och göras till före-
mål för medveten undervisning. Rüsen menar att narrativ kompetens kan sär-
skiljas som tre delkompetenser som var och en kan kvalificeras. Dessa benämns 
erfarandets kompetens, tolkandets kompetens och orienterandets kompetens. Att erfara 
handlar om att se det förflutnas närvaro och att urskilja dess djup och bredd. 
Det erfarna förflutna tolkas och ges historisk mening. Därefter kan det erfarna 
och tolkade förflutna användas för att orientera, genom att vägleda handlingar i 
nuet (med framtiden i åtanke).146  
 
Teorin om narrativ kompetens, med sina tre delkompetenser erfarandets, 
tolkandets och orienterandets kompetens, utgör min analytiska ingång till 
undersökningen av interkulturell kompetens som lärandemål. Jag betraktar 
interkulturell kompetens som en dimension av historiemedvetande, och att 
utveckla och kvalificera elevers interkulturella kompetens som en aspekt av att 
utveckla historiemedvetande. Min utgångspunkt är därför att en undervisning 

                                                
 
144 Seixas (2006), s.15-16. Seixas exemplifierar med ett tal av den förste kanadensiske 
premiärministern, Macdonald, där denne jämför kinesiska invandrare med jordbruksmaskiner. En 
diskussion av detta tal bör ställa frågor om vårt (här kanadensarnas) ursprung, frågor om hur 
Macdonalds uttalande ska värderas, vilka val han egentligen hade. Det handlar både om att förstå 
det förflutna utifrån det förflutnas egna förutsättningar och att förstå betydelsen för oss idag. 
Historieundervisningens syfte är att ge redskap att formulera ”goda” svar på dessa komplexa frågor. 
145 Rüsen (1987), s.28-31 och (2005), s. 36.  
146 Rüsen (1987), s. 24-31, (2004), s. 104-105, (2005), s. 26-27, s. 34-38. 



 

47 

där lärandemålet är att utveckla interkulturell historisk kompetens kan studeras i 
termer av narrativ kompetens. Detta får direkta konsekvenser för dispositionen 
av min text där jag gjort en teoretisk uppdelning av den iscensatta under-
visningen i tre kapitel, ett för vardera delkompetens. Vart och ett av kapitlen 
kommer att inledas med en fördjupad teoretisk diskussion av den relevanta 
delkompetensen och dess koppling till interkulturell kompetens. 

Historiska tankebegrepp - en ytterligare operationalisering 

För att kunna angripa frågan om vad lärandemålet interkulturell historisk 
kompetens får för innebörd i historieklassrummet har jag behövt komplettera 
Rüsens narrativa kompetens som analysram med mer empirinära analysredskap. 
Dessa kommer i stor utsträckning att utvecklas i respektive empiriskt kapitel. 
Här kommer jag endast kort att presentera den anglosaxiska historiedidaktiska 
traditionen kring historical thinking147 och historiska tankebegrepp och kommentera 
hur den förhåller sig till den tidigare behandlade tyska historiedidaktiken med 
historiemedvetande som centralt begrepp.  
 
Inom historiedidaktiken finns idag två dominerande riktningar, den anglo-
saxiska med ett handfast intresse för mer empirinära, kognitiva studier av hur 
elever lär sig att tänka historiskt och den tyska som är mer historiefilosofisk och 
inriktad på elevers livsvärld och historiemedvetande. Bernard Eric Jensen 
menar att skotten mellan riktningarna är vattentäta och förespråkar för egen del 
en historiemedvetande-/bruksdidaktik som står i skarp motsättning till en 
historieämnesdidaktik, vilken Jensen ser som en variant av nedsippringstanken, 
det vill säga uppfattningen att det är den akademiska historien som omsätts och 
omformas i skolämnet historia.148 Andra didaktiker som engelsmännen Peter 
Lee och Denis Shemilt samt kanadensaren Peter Seixas tycks dock ha uppfatt-
ningen att motsättningen kan upphävas.149  
 
Som jag förstår det hanterar de båda teoretiska perspektiven, narrativ 
kompetens och historiskt tänkande, på sätt och vis samma fråga, hur vi kan 
skapa mening ur det förflutna. En grundläggande egenskap hos det förflutna är 

                                                
 
147 Benämningen historical thinking hör snarast hemma i Nordamerika, medan man i Storbritannien 
talat om doing history och historical thinking skills. Här använder jag dock historical thinking/historiskt 
tänkande för att sammanföra de besläktade anglosaxiska inriktningarna.  
148 Jensen (2006), s. 85-89. Också Stugu (2004) gör en åtskillnad mellan vad han 
”historiefagsdidaktikk” och ”historiebevissthetsdidaktikk”. 
149 Lee (2004a och 2004b), Lee och Howson (2009), Shemilt (2009), Seixas (2004 och 2006). 
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att vi möter det förflutna förmedlat, genom ”spår” av eller berättelser om det 
förflutna. När vi ska tolka dessa spår och berättelser dyker olika typer av frågor 
upp, frågor som handlar om hur vi ska veta vad spåren står för, hur de kan 
tolkas, hur de kom till, vad vi ska tro på, vem som konstruerade en berättelse, 
vilka andra berättelser som finns och varför de skiljer sig åt.150 Vi möter aldrig 
det förflutna direkt utan genom representationer som i sin tur förändras över 
tiden, ”spåren” rent faktiskt och berättelserna genom att de formuleras utifrån 
olika nu. Detta har historieämnet att hantera. 
 
Rüsen löser det på en övergripande nivå genom att visa hur narrativiteten 
erbjuder ett sätt att organisera våra erfarenheter av det förflutna så att vi kan 
förstå oss själva, både individuellt och som del av en grupp, och vår tillvaro i ett 
tidsligt sammanhang. Sättet som vi kan göra detta är genom att placera in oss 
själva i narrativ. Skolundervisningens uppgift blir att kvalificera den narrativa 
kompetensen, med andra ord historiemedvetandet. Den anglosaxiska traditio-
nen runt historiskt tänkande närmar sig frågan på en annan nivå, genom att 
urskilja ett antal second-order concepts, i den här avhandlingen benämnda historiska 
tankebegrepp. Dessa kan ses som ett slags strukturerande och organiserande 
begrepp som visar hur vi tänker och arbetar för att konstruera historiska fram-
ställningar om det förflutna, till exempel genom att använda källor kritiskt och 
ta hänsyn till olika perspektiv. 

Histor iska innehål l skunskaper och his tor i ska tankebegrepp  

Tankarna om för historieämnet specifika strukturerande och organiserande 
begrepp uppstod i en brittisk kontext där man på 1970-talet under ledning av 
historiedidaktikern Denis Shemilt startade The Schools History Project som kom att 
syssla med att synliggöra de färdigheter som elever kunde använda när de 
”tänkte historia” och att konstruera undervisning kring detta.151 I den teori-
utveckling som följde, med historiedidaktiker som Shemilt, Peter Lee och Rose-
Mary Ashby, kom man att skilja på olika typer av kunskaper, som byggdes upp 
av olika typer av begrepp. För det första fanns historiska innehållskunskaper, 
kunskaper som var tydligt förankrade i det historiska innehåll som var historie-
undervisningens föremål och utgjordes såväl av redogörelser om historiska 
förlopp, alltså historiska narrativ, och de begrepp som byggde upp narrativen. 

                                                
 
150 Seixas (1996), s, 765-768.  
151 Shemilt (1980), utvärderingen av the Schools History Project. 
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Sådana begrepp, så kallade first-order concepts,152 relaterade till en specifik historisk 
kontext, som ”imperialism”, ”feodalism”, ”folkhem”, ”nationalstat” och 
”revolution”. De historiska innehållskunskaperna har inte problematiserats i 
någon större utsträckning i den historiedidaktiska teoribildningen, däremot är 
de naturligtvis problematiska nog i den konkreta undervisningen. För det andra 
fanns ett slags historiska metakunskaper, som istället handlade om elevernas 
tänkande och framför allt utgjordes av second-order concepts.153 Exempel på sådana 
är ”change”, ”evidence”, ”empathy”, ”account” och ”cause”, strukturerande 
begrepp som berör historievetenskapens kärna och fångar något specifikt för 
det historiska tänkandet. Till skillnad från first-order concepts hänförs inte 
second-order concepts till ett visst historiskt innehåll utan gäller oavsett vilken 
historisk period som behandlas.154 Second-order concepts har givit upphov till 
en omfattande empirisk forskning om elevers historiska tänkande. Peter Seixas 
använder behämningen historical thinking concepts vilket synliggör kopplingen till 
hur de strukturerande begreppen kan fungera som redskap för elevers tänkande 
när de lär sig historia.155 Med utgångspunkt i en sådan motivering använder jag i 
avhandlingen översättningen historiska tankebegrepp för sådana begrepp (hellre än 
second-order concepts). För den andra typen av begrepp (first-order concepts) 
använder jag historiska innehållsbegrepp.  
 
Historiska innehållsbegrepp och historiska tankebegrepp hör tätt ihop, det går 
inte att utveckla en förmåga utan att den kopplas till ett innehåll,156 eleverna 
behöver undervisning i båda och behöver utveckla dem i samspel. De kan 
därför inte skiljas åt i konkret undervisning eller lärande av historia.157 

                                                
 
152 I ett svenskt sammanhang översätter Olofsson first-order concepts med ”stoffbegrepp” (Olofsson 
2011). De kunskaper som first-order concepts kopplas samman med har bland annat benämnts 
”substantial knowledge” (Lee 2005). Den norske historiedidaktikern Erik Lund (2009) talar om 
innehållskunskaper (de formulerade narrativen) och innehållsbegrepp, sammanfattande benämnt 
som ”vite at”-kunskap. 
153 De kunskaper som second-order concepts ger utrymme för har med andra begrepp benämnts till 
exempel ”procedurial knowledge”, disciplinära kunskaper (”disciplinary concepts”) (t ex Lee 2005). 
Lund (2009), sammanfattar detta som ”vite hvordan”-kunskap.  
154”Change” (hur förändring sker, särskilt begreppsparet kontinuitet och förändring, Lee 2005), 
”evidence” (hur vi kan belägga att något är sant/rimligt, Lee & Shemilt 2003), ”empathy” (hur ett 
händelseförlopp upplevdes med de historiska aktörernas perspektiv, Lee & Ashby 2001),”account” 
(hur utsagor, framställningar konstrueras; särskilt Lee 2004a, Lee & Shemilt 2004), ”cause” (hur vi 
kan förstå historiska orsaker; särskilt Lee & Shemilt 2009). 
155 Seixas (1996, 2005, 2006, 2008). Begreppsanvändningen är överlag snårig och hos Seixas är det 
möjligt att hitta ”structural concepts”, ”second-order concepts”, ”thinking concepts” och ”benchmark 
concepts” om mer eller mindre samma företeelse. Hans Olofsson (2011) introducerade, inspirerad av 
Seixas, tankebegrepp i svensk historiedidaktisk forskning i sin licentiatavhandling. 
156 Se ovan, s. 31 ff, diskussionen om att lärande alltid är lärande av något och hur ett lärandemål 
därför alltid, till slut, inför undervisningen, måste formuleras som ett direkt lärandeobjekt. 
157 I Storbritannien kom det dock att bli en konflikt mellan dem som framhöll innehåll/content och dem 
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Analytiskt, för forskaren och för läraren som formulerar sina lärandemål och 
lärandeobjekt, är det dock fruktbart att hålla dem åtskilda. Min premiss för den 
här studien är att såväl historiska innehållsbegrepp som historiska tankebegrepp 
kan relateras till narrativ kompetens, där innehållsliga historiska kunskaper, 
främst kan relateras till erfarandets kompetens och historiska tankebegrepp, 
förstått som specifika historiska förmågor med vars hjälp vi kan strukturera vår 
förståelse och skapa historisk mening, istället kan relateras till tolkandets 
kompetens. Det är i första hand tre av de historiska tankebegreppen, historisk 
betydelse, historisk empati och historisk värdering, i den betydelse som Peter Seixas 
lägger i begreppen, som utvecklas som analysredskap.158 

Förhål landet  mel lan narrat iv  kompetens och his tor i ska tankebegrepp  

Som analysredskap befinner sig teorin om narrativ kompetens och teorin om 
historiska tankebegrepp på olika nivåer, och de har olika räckvidd i vad de 
omfattar. För mig utgör den narrativa kompetensen det övergripande analytiska 
ramverket, medan de tre använda tankebegreppen blir mina analyskategorier då 
det handlar om att förstå hur en av delkompetenserna, tolkandets kompetens, 
kan kvalificeras genom att eleverna utvecklar förmågor. Vidare omfattar 
narrativ kompetens mer än vad teorierna om historiska tankebegrepp gör. 
”Historical thinking”-traditionen har anklagats för att vilja göra eleverna till 
minihistoriker och vi kan påminna oss Jensens uppfattning att riktningen ser 
skolämnet som en ”nedsipprad” version av det akademiska ämnet. Även om 
kritiken kanske är orättvis kan man i den anglosaxiska terminologin ändå se 
uttryck för tankegången. Historiska tankebegrepp benämns ibland disciplinära, 
historievetenskapliga, begrepp. Historiskt tänkande ses som något onaturligt, 
”an unnatural act” för att tala med Sam Wineburg, alltså något som är svårt och 
går emot människors intuitiva bruk av historia i vardagen.159 Och här finns en 
                                                                                                                                  
 
som framhöll färdigheter/skills, en diskussion som ibland fick politiska övertoner, bland annat i 
Margaret Thatchers uttalanden (till det historiska stoffets försvar). Numera är man dock överens om 
att innehåll och färdigheter behöver varandra (och att first-order och second-order concepts 
förutsätter varandra). Bland andra har historiedidaktikern Christine Counsell (2000) övertygande 
argumenterat för att konflikten är en falsk konflikt.  
158 Se Kapitel 6. Tolkandets kompetens, s. 141 ff. 
159 Att det historiska tänkandet är onaturligt, se Wineburg (2001), s. 3-27. Wineburgs sätt att 
resonera, (att historiskt tänkande går emot vår vardagliga användning av historia) har vissa likheter 
med Michael Oakeshott som skiljer på ett historiskt förflutet och ett praktiskt förflutet (Oakeshott 
(1983) samt citerad hos Lee & Howson (2009)). Den här tankefiguren återfinns i anglosaxisk 
tradition. Däremot står den i motsättning till den tysk-danska historiemedvetande som tvärtom tar sin 
utgångspunkt i det praktiska och det vardagsnära. (Jensen, 1997, 2006; Rüsen 2004). Också i den 
uppdelning som görs mellan å ena sidan ”heritage”, ”collective memory” och å andra sidan 
”/disciplinary/ history” visas hur man konstruerar skillnader mellan en bättre, historisk användning av 
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skillnad, som åtminstone inte lätt kan överbryggas, mellan det anglosaxiska 
perspektivet, med sina disciplinära kunskaper, och till exempel Jörn Rüsens syn 
på den historiska lärprocessen som förankrad i vardagsliv och livsvärld; den 
både börjar och slutar där.160  
 
Den här diskussionen tangerar diskussionen om vad historieundervisningen ska 
fylla för funktion i skolan. Den amerikanske didaktikern Keith Barton pekar på 
att det begreppsinriktade anglosaxiska perspektivet inte räcker till. Som han ser 
det finns det en risk att man i sin betoning av det historievetenskapliga sättet att 
tänka förbiser att historia också har en identitetsskapande funktion, både för 
eleverna som kommer till skolan med sina berättelser och för samhället som har 
behov av sammanhållning och identitet.161 En ensidig prioritering av det 
historievetenskapliga bruket av det förflutna, som det egentliga historiska bruk 
som skolan bör syssla med, gör att andra former av bruk, som att konstruera 
identiteter, lära läxor av det förflutna, göra moraliska ställningstaganden, hylla 
eller fördöma handlingar och så vidare, skjuts åt sidan och därmed, menar 
Barton, att historieämnet förlorar sin mening för våra liv.162 Peter Seixas, som 
har arbetat med att utveckla historiska tankebegrepp under 20 år,163 öppnar, 
som jag ser det, upp för ett sätt att ta sig ur dilemmat genom att tydligt förankra 
sina tankebegrepp i samtidens frågor om identitet och historiebruk. Han gör det 
genom att formulera sig från ett nu som förändrats av globalisering, migration 
och mångkultur, ett nu där marginaliserade grupper ställer krav och ett nu där 
identiteter omförhandlas och bekräftas eller förnekas. Han menar att det finns 
ett antal kärnfrågor (”core issues”) som vi måste ställa när vi håller på med 
historia, i samhället och i skolan, frågor om hur saker och ting blev som vi ser 
dem idag, hur berättelser om det förflutna kan förklara nuet, vad det betyder 
inför framtiden samt frågor om våra identiteter, om våra grupptillhörigheter 

                                                                                                                                  
 
det förflutna, som historiker sysslar med och en annan ohistorisk användning. För en 
problematisering av detta se Barton (2009).  
160 Rüsen (2004) s. 106-111. 
161 Forskningen visar dessutom att identitetskonstruktion har betydelse för eleverna. Frågan handlar 
snarare om ifall skolans undervisning är beredd att hantera det eller inte. Se till exempel Nordgren 
(2006), s. 131-164, där två grupper av elever aktiverar sina olika historiemedvetanden för att förstå 
händelserna 11:e september medan skolan inte alls bemöter detta. 
162 Barton (2009). 
163 Seixas (1996, 2005, 2006, 2008) Genom sitt arbete på CSHC, Centre for the Study of Historical 
Consciousness vid University of British Colombia, tillsammans med forskare och lärare har arbetet 
fått en ännu mera praxisnära och tillämpad inriktning, då man utvecklat ”benchmarks”, där historiska 
tankebegrepp uttrycks som undervisnings- och utvecklingsbara mål och förmågor (Seixas 2008). 
2011 bytte Benchmarks-projektet namn till Thinking History project. 
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och vad det får för konsekvenser. Historiska tankebegrepp kan då användas 
som ett slags redskap för att besvara sådana frågor.164 
 
Min uppfattning är att vi inte, vare sig som forskare eller lärare, behöver välja 
mellan den historiebegreppsliga didaktiken och historiebruksdidaktiken. Jag tror 
att båda perspektiven behövs, men vi måste vara medvetna om vad de uttalar 
sig om och hur långt de räcker. Det historiebegreppsliga perspektivet, som 
pekar ut ett medvetet arbete med historiska tankebegrepp, hjälper läraren att 
utveckla elevernas förmågor att tänka historiskt och att tolka det förflutna. 
Historiebruksperspektivet, med narrativ kompetens som skolans uppgift, sätter 
de yttre ramarna och är nödvändigt för att historieundervisningen ska knyta an 
till elevers livsvärld.  

Interkulturell kompetens 

I avhandlingen undersöker jag vad lärandemålet interkulturell kompetens skulle 
kunna vara i historieundervisningen. Ingången utgörs av narrativ kompetens 
som används som ett sätt att teoretiskt och analytiskt beskriva det historiska 
lärandet, i termer av att kvalificera historiemedvetandet, och därmed som ett 
sätt att beskriva hur man kan utveckla interkulturell historisk kompetens då det 
betraktas som en dimension av historiemedvetande. I det följande avsnittet 
kommer jag att diskutera vad den teoretiska litteraturen säger om interkulturell 
kompetens på en mer generell nivå och därefter mer specifikt vad interkulturell 
kompetens kan vara då det kopplas ihop med historieämnet. Efter den diskus-
sionen provar jag sedan att föra samman narrativ kompetens med interkulturell 
kompetens i begreppet interkulturell historisk kompetens. Först vill jag dock kort 
placera in interkulturell kompetens inom det stora teoretiska (och politiska) 
mångkulturella forskningsfältet. I det här sammanhanget använder jag 
”mångkulturell utbildning”/”multicultural education” och ”interkulturell 
utbildning”/”intercultural education” synonymt.165 

                                                
 
164 Hur dessa kärnfrågor relateras till historiska tankebegrepp i Peter Seixas tappning bildar 
utgångspunkt för hur jag använder dessa som analysredskap i kapitel 6 (se s 143 ff). 
165 Det finns en mängd synpunkter på begreppsanvändning. Delvis är det dock en fråga om geografi 
och språkområde, då man i USA, Kanada, Australien samt Storbritannien tycks föredra multicultural 
och man i Europa, med undantag för Storbritannien, intercultural. 
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Mångkulture l l  utbi ldning  

Forskning om skolans roll i det mångkulturella samhället har vuxit fram i en 
amerikansk kontext där främst frågor om ras stått i fokus, ett historiskt bagage 
som trots att fältet blivit mer internationellt och den tidigare ensidigheten 
ifrågasatts, fortfarande kan skönjas både i teori och praktik. Idag är målet med 
”multicultural education” att reformera utbildningssystemet i vid bemärkelse så 
att utbildningen blir jämlik för elever med olika bakgrund, med vilket kan avses 
olikheter med avseende på klass, kön, ras, etnicitet, sexualitet och funktions-
hinder.166 Som fält är mångkulturell utbildning stort och disparat; det omfattar 
allt ifrån hur man bör dela in elever i grupper till kunskapsteoretiska 
resonemang och diskussioner om skolkultur. James A. Banks har delat in fältet i 
fem, ofta använda, innehållsliga dimensioner; för det första integrering av 
undervisningsinnehållet, genom att exempel och fakta hämtas från olika grupper 
och kulturer; för det andra fokus på kunskapsproduktionen inom olika discipliner, 
för att synliggöra att och hur implicita antaganden (etnocentriska, patriarkala 
etcetera) påverkar hur kunskap konstrueras; för det tredje reduktion av fördomar, 
främst interventioner för att förändra negativa attityder om andra till positiva; 
för det fjärde en jämlikhetspedagogik, att genom specifika undervisningsmetoder 
skapa förutsättningar i klassrummet för de grupper som åsidosätts i under-
visningssystemet; för det femte ett fokus på att stärka skolkulturer och förändra 
organisationer så att alla grupper får samma förutsättningar.167 
 
På så sätt handlar mångkulturell utbildning om att förändra utbildningssystemet 
så att det tillåter och stödjer samhällets mångfald. Interkulturell kompetens som 
med en enkel definition kan översättas med ”förmågan att effektivt kommuni-
cera i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av 
kulturella kontexter”168 fokuserar på individens och dennes utveckling av för-
mågan att kommunicera och umgås med andra olika oss själva. En fråga som 
kan formuleras inom den här avhandlingens problemområde är hur olika sätt 
att utforma skolundervisningen i olika ämnen (specifikt historieundervisningen) 
kan stödja utvecklandet av interkulturell kompetens hos eleverna, vilket rimli-
gen kan handla om flera av Banks dimensioner, till exempel integrering av 
undervisningsinnehåll, kunskapsproduktion och reduktion av fördomar. Inom 

                                                
 
166 Översikter av Banks, Banks & Banks (2010), Ladson-Billings (2004), Wills, Lintz & Mehan (2003). 
167 Banks & Banks (2010), s. 23 och Banks (2004). För en liknande indelning se Wills, Lintz & Mehan 
(2003) där det talas om att förändra innehållet, förändra diskursen i klassrummet samt förändra 
skolkulturen.  
168 Lorentz (2006), s. 121 
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ramen för det stora fältet mångkulturell utbildning vill jag således avgränsa mitt 
undersökningsområde till det som berör interkulturell didaktik (specifikt inter-
kulturell historiedidaktik). Det första steget är att fråga vad olika teorier säger 
om vad interkulturell kompetens är för något. 

Interkulture l l  kommunikativ  kompetens 

I boken Intercultural Interaction. Multidisciplinary Approach to Intercultural 
Communication ger de båda språkvetarna Helen Spencer-Oatey och Peter 
Franklin en introduktion till vad de kallar ”intercultural interaction 
competence”, men andra benämner ”cross-cultural competence” eller inter-
kulturell kommunikativ kompetens. Som framgår av bokens titel menar 
Spencer-Oatey och Franklin att frågan i sig är tvärvetenskaplig, men de säger 
också att olika discipliner utvecklats parallellt utan att dra nytta av varandra. De 
identifierar i första hand tre discipliner som utvecklat teorier om interkulturell 
kompetens, psykologi och kommunikationsstudier; lingvistik och undervisning i 
främmande språk; samt business- och managementstudier.169 Teorierna har 
dessutom i viss utsträckning omsatts i utbildningsprogram för att underlätta för 
människor att leva och arbeta med människor ur andra kulturella sammanhang 
(oftast nationalitet) än det egna. Utbildningsprogrammen har riktat sig till bland 
andra diplomater, affärsfolk, biståndsarbetare och flyktingmottagare.170 Min 
avsikt är inte att redogöra för dessa olika riktningar i någon fullständighet, 
däremot kommer jag att lyfta fram några modeller och teorier ur olika samman-
hang för att försöka belysa vad som framhållits. 
 
En modell som ofta förekommer är Milton Bennetts modell av hur inter-
kulturell förståelse (”intercultural sensitivity”) utvecklas från etnocentriska till 
etnorelativa stadier.171 I Sverige har Pirjo Lahdenperä respektive Hans Lorentz 
utgått från Bennetts modell. Lahdenperä ser tre delar i den interkulturella lär-
processen, för det första möjligheter att utveckla förmågan att tänka reciprokt, 
med vilket hon menar att kunna och vilja leva sig in i andra människors situa-
tion, för det andra ”konfrontationer” och kontraster med andra kulturer för att 
bli varse sitt eget sätt att tänka, värdera och kategorisera och slutligen, för det 

                                                
 
169 Spencer-Oatey & Franklin (2009), s. 50-80. 
170 Lorentz (2006), s. 113. 
171 Bennett (1993) urskiljer tre etnocentriska stadier (förnekande av, försvar mot, förminskning av 
kulturella skillnader) samt tre etnorelativa stadier (accepterande av, anpassning till, integration av 
kulturella skillnader).  
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tredje, en känslomässig bearbetning av den egna etnocentrismen.172 Lorentz 
benämner slutstadiet av sådana lärprocesser interkulturell kompetens.173 
 
Som framgick av redogörelsen för begreppet kompetens är ett vanligt, om än 
ibland kritiserat, sätt att hantera olika aspekter av en kompetens att dela upp 
den i kunskaper, färdigheter och attityder, och i teorierna/modellerna över 
interkulturell kommunikativ kompetens återkommer tredelningen med vissa 
variationer. Kommunikationsforskarna William Gudykunst och Stella Ting-
Toomey talar om kunskap, färdigheter och motivation respektive kunskaps-
paket, kommunikativa färdigheter och mindfulness medan språkvetaren 
Michael Byram gör den gängse uppdelningen i kunskaper, färdigheter och 
attityder.174 Sociologen Jonas Stier delar in interkulturell kompetens i tre olika 
slags kompetenser, innehålls-, process- och diskursiva kompetenser, som 
ganska lätt låter sig sammanföras med de övriga tredelningarna.175 De olika 
modellerna har uppkommit i olika sammanhang med olika tänkta målgrupper; 
de skiljer sig därför åt men liknar också varandra med delvis samma listor av 
återkommande faktorer. Det handlar till exempel om faktorer som empati, 
öppenhet, förmåga att kontextualisera, förmåga att kunna hantera osäkerheter 
och flera perspektiv och om kunskaper om den andra kulturen. Jag har valt att 
ta fasta på Byrams respektive Stiers modeller, som har de förtjänsterna att de 
mer än övriga är förankrade i långsiktiga lärprocesser av sådan typ som sker i 
skolan (främst Byram) och de utmaningar som människors ställs inför i ett 
globaliserat och kulturellt heterogent samhället (främst Stier).176 
 
Michael Byrams diskussion berör undervisning i främmande språk som han 
placerar in i vad han kallar undervisning för ett interkulturellt medborgarskap. 
Den interkulturella medborgaren kan handla interkulturellt, inte bara konkret 
som talare utan också som ”medlare” (”mediator”) mellan två kulturer. En 
sådan mellanposition innebär att föra samman och se hur två kulturer förhåller 
sig till varandra, att se vilka likheterna respektive skillnaderna är, och att kunna 
medla mellan människor ur dessa sammanhang, alltså mellan sig själv och 
någon annan. Central är, menar Byram, förmågan att kunna inta ett utifrån-

                                                
 
172 Lahdenperä (2004), s. 24-25. 
173 Lorentz (2006), s. 121. 
174 Spencer-Oatey & Franklin (2009), s. 50-80. 
175 Stier (2009), s. 151-161 och Stier (2003), s. 83-86. 
176 Som teoretiska resonemang handlar också de olika kommunikations- och businessmodellerna om 
långsiktiga processer, men de är i någon mån färgade av hur de kan användas som en ”quick fix” för 
till exempel en affärsman eller en biståndsarbetare. 
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perspektiv på sig själv och, när det behövs, anpassa sitt beteende och sina 
underliggande värderingar.177 Också Stier fokuserar förmågan att kunna fungera  
i mötet med människor från andra kulturer. Hans utgångspunkt är att individen 
i vårt alltmer kulturellt heterogena samhälle behöver utveckla kompetens att 
kunna hantera sådana möten, bland annat för att vara bättre rustad att fungera i 
ett framtida arbetsliv. På så sätt är interkulturell kompetens en uppgift för skola 
och högskola.178 En sammanställning av Byrams och Stiers modeller (tabell 1 
nedan) visar på stora likheter men också vissa skillnader. 

 
Tabell 1: Sammanställning av Michael Byrams och Jonas Stiers respektive modeller av  
interkulturell kompetens.179 

                                                
 
177 Byram (2008) s. 68-69. 
178 Stier (2003) s. 77. 
179 Byram (2008), Stier (2009). 

Michael Byram 

Kunskaper Färdigheter Attityder 

Kunskaper om sociala 
grupper och deras kultur i 
det egna och samtals-
partnerns land; kunskaper 
om interaktion på 
samhälls- och individnivå. 

Förmåga att tolka texter 
och händelser från en 
annan kultur och relatera 
till sin egen. 
Förmåga att upptäcka och 
förvärva kunskap om en 
kultur och förmåga att 
använda kunskapen i 
verkliga livet. 

En nyfiken och öppen 
attityd. Beredvillighet att 
åsidosätta föreställningar 
om andra kulturer och den 
egna kulturen. 
 

 Förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig till sin egen 
och andras kultur. Detta kallar Byram även ”kritisk 
kulturell medvetenhet” eller ”politisk bildning”. 
 

Jonas Stier 

Innehållskompetenser  Processkompetenser  Diskurskompetenser 

Kunskaper om kultur, 
olika grupper, 
sociokulturella processer, 
interkulturell grammatik. 

Kognitiva färdigheter 
(förmåga till rollskifte, 
perspektivskifte, 
kultursensitivitet, själv-
reflektion). 
Emotionella färdigheter 
(förmåga att undvika 
automatiska negativa 
reaktioner). 

Att se hur diskurser och 
”skevheter” inom 
diskursen om de andra 
påverkar våra tolkningar. 
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Byram och Stier lyfter fram samma typ av innehållskunskaper vilka omfattar såväl 
kunskaper om den egna och andra sociala och kulturella grupper som 
kunskaper om kulturmötesprocesser och interaktion mellan människor. Vad 
gäller de färdigheter man beskriver finns större skillnader, vilket delvis är en fråga 
om till vilken rubrik olika förmågor hänförs. Sammanfattningsvis kan man ändå 
säga att det handlar om förmåga att se och tolka ur dubbla perspektiv, att 
förhålla sig både till egna och till andra kulturer (Byram: tolka och relatera; Stier: 
perspektiv- och rollskifte). Vidare betonas förmågan att söka och förvärva nya 
kulturella kunskaper och förstå att och hur de har betydelse (Byram: upptäcka 
och använda; Stier: kultursensitivitet). Båda lyfter slutligen fram förmågan till 
självreflektion, vilket hos Byram utgör en del av kritisk kulturell medvetenhet. 
Störst skillnader finns mellan det Byram kallar attityder och Stier diskursiva 
kompetenser. Byram avser en vilja, en vilja att sätta parentes om sitt eget och en 
vilja att förstå den andre (öppenhet och nyfikenhet). Stier menar att vi också 
måste reflektera över de rådande diskurserna runt mångkulturella frågor i 
samhället för att bli medvetna om hur dessa påverkar våra tolkningar. I någon 
mening avser båda en grundläggande attityd som man måste ha med sig in i 
mötet för att kunna förstå den andre, där Byram betonar en positiv öppen 
attityd och Stier även en misstankens attityd.  

Interkulturell kompetens och historiskt lärande 

Interkulture l l  h is tor i sk kompetens  

Hur kan vi då förstå interkulturell kompetens som lärandemål för historie-
undervisningen? Jag menar att det är möjligt att sammanföra interkulturell 
kompetens med historiemedvetande och se dem som dimensioner av varandra 
(figur 1, följande sida). Om något av dem ska betraktas som överordnat eller 
inte beror på vilket perspektiv man utgår ifrån. Ur ett historie-
undervisningsperspektiv är det överordnade begreppet historiemedvetande, 
eftersom det är det interkulturella som ska föras in i historieundervisningen. 
Vidare måste historiemedvetande i vår mångkulturella samtid med nödvändig-
het förstås så att det omfattar interkulturell kompetens.180 Ur ett värdegrunds-
perspektiv kan istället den interkulturella kompetensen ses som överordnad och 
historiemedvetande blir då ett av flera sätt att uttrycka detta.  
 

                                                
 
180 Se t ex hur Rüsen (2004, 2005) visar hur historievetenskap och historiedidaktik förändras och 
måste förändras utifrån sin grund i samtiden. 
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Med interkulturell kompetens försöker vi ringa in individens förmåga att förstå och 
hantera mångkulturella situationer på ett lämpligt, effektivt och kraftfullt sätt. 
Vidare vill vi i ett skolsammanhang att elever ska lära sig denna kompetens, det 
vill säga att de ska utveckla relevanta kunskaper, färdigheter och attityder, något 
som är en fråga för många skolämnen. För att förstå interkulturell kompetens i 
relation till historieämnet handlar det om att avgränsa och identifiera de 
kunskaper, färdigheter och attityder som ger eleverna tillgång till ett historiskt 
förflutet som är användbart för att förhålla sig till och agera i den mång-
kulturella samtiden och framtiden.  Historiskt lärande har jag tidigare uttryckt 
som att kvalificera historiemedvetande, vilket kan operationaliseras som narrativ 
kompetens med de tre delkompetenserna, erfarandets, tolkandets och 
orienterandets kompetenser. Att förstå interkulturell kompetens som mål för 
det historiska lärandet är då en fråga om att avgränsa och identifiera de aspekter 
av erfara, tolka och orientera som är viktiga att bemästra för att eleverna ska 
kunna orientera sig och formulera kraftfulla berättelser om sig själva som 
individer och samhällsvarelser i ett mångkulturellt samhälle. Jag menar att det är 
möjligt att formulera frågan om vad interkulturell kompetens som lärandemål 
för historieundervisningen är för något i termer av interkulturell historisk 
kompetens.181 
 

 
  
Figur 1: Interkulturell historisk kompetens i skärningspunkten mellan historiemedvetande  
och interkulturell kompetens. 
 

                                                
 
181 Interkulturell historisk kompetens bör ses som en förkortning av det längre begreppet interkulturell 
historisk /=narrativ/ kompetens.  
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Interkulturell historisk kompetens utgör en avgränsning, eller kanske snarare 
precisering, såväl av historiemedvetande som av interkulturell kompetens. 
Fokus riktas mot de interkulturella aspekterna av erfarandets, tolkandets och 
orienterandets kompetenser och mot de historiska, alltså narrativa, aspekterna 
av interkulturella kunskaper, färdigheter och attityder. Frågan om vilka 
dimensioner interkulturell historisk kompetens kan utgöras av kvarstår dock 
lika fullt. Vad är det för innehållskunskaper som kan vara relevanta, vilket 
förflutet ska eleverna ges möjlighet att erfara? Vilka tolkningsfärdigheter och 
förmågor är det som eleverna bör ges möjlighet att utveckla? Vilka förhållnings-
sätt? Vad krävs för att eleverna ska kunna använda det förflutna och sina 
historiska förmågor för att orientera sig i det mångkulturella samhället? I min 
undersökning närmar jag mig dessa frågor empiriskt då jag följer historie-
undervisningen i en klass och hos en lärare där målet var att utveckla inter-
kulturell kompetens. Med hjälp av interkulturell historisk kompetens som 
teoretiskt och analytisk redskap försöker jag förstå vad det blir av den iscensatta 
undervisningen utifrån de tre delkompetenserna, erfara, tolka och orientera. 
Dessa behandlas i vardera ett empiriskt kapitel. 

Histor iedidaktiska förhål lningssät t  

Ur ett historiedidaktiskt perspektiv, med inriktning på historiskt lärande, är 
uppgiften att klargöra både vilka dimensioner interkulturell historisk kompetens 
som lärandemål består av och hur en historieundervisning, alltså ett lärande-
objekt, kan konstrueras för att bidra till att utveckla interkulturell historisk 
kompetens hos eleverna. I den historiedidaktiska litteraturen återfinns några 
teoretiska diskussioner som belyser dessa två frågor. Nedan återger jag de fyra 
förmågor den norske historiedidaktikern Halvdan Eikeland menar ingår i inter-
kulturell kompetens. Därefter diskuterar jag några förhållningssätt som 
utformats till hur en interkulturell undervisning (eller läroböcker) skulle kunna 
se ut dels med avseende på hur det historiska narrativet kan konstrueras, dels 
med avseende på vilken relation till ämnet eleverna placeras i, det vill säga vad 
eleverna förväntas göra. Jag menar att dessa förhållningssätt kan användas som 
analytiska raster och didaktiska verktyg 
 
Eikeland identifierar fyra förmågor som han menar att historieundervisningen, 
eller egentligen historieläroböcker vilket är det han undersöker, ska bidra till att 
utveckla hos eleverna, nämligen förmåga till självreflektion (att våga se att de egna 
värderingarna är relativa och föränderliga), förmåga till främmandereflektion (att 
förstå att andras uppfattningar för dem är lika kulturellt självklara), förmåga att 
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bearbeta upplevelser av kulturella skillnader (att inte bara avfärda det som är 
annorlunda) samt förmåga till perspektivmångfald (att förstå hur olika perspektiv 
överlappar varandra och producerar olika slutsatser för olika människor).182 I 
jämförelse med de ovan diskuterade modellerna av interkulturell kompetens 
finns stora likheter mellan dessas färdigheter och attityder och Eikelands 
förmågor. Eikeland diskuterar vidare vilka innehållskunskaper han menar att 
läroböckerna bör ge för att bidra till att utveckla interkulturell historisk 
kompetens, där han bland annat nämner utvecklingen av norsk identitet och 
nationalism, problematisering av nationalism ur olika perspektiv, rasism, 
europeisk identitet, jämförelser mellan kulturer samt migrationshistoria. 
Dessutom menar Eikeland att böckerna bör belysa andra kulturer genom deras 
egna ögon, visa andra förståelsehorisonter och världsbilder, bryta ner den stora 
berättelsen och föra in fler källor.183 
 
Andra har försökt beskriva en interkulturell historisk berättelse genom att ställa 
en sådan mot alternativa, inte interkulturella, sätt att konstruera den historiska 
berättelsen. Den amerikanske historikern Ross Dunn diskuterar i artikeln 
”Constructing World History in the Classroom” tre olika modeller att närma sig 
världshistorien i undervisningen.184 Kenneth Nordgren har pekat ut tre förhåll-
ningssätt för att hantera problemet med den västerländska berättelsens 
dominans i historieskrivning och historieundervisning och foga in ett inter-
kulturellt historiskt perspektiv i historieundervisning.185 James Andrew LaSpina, 
som forskat på amerikanska historieläroböcker, efterlyser en ny transnationell 
ramberättelse med nya metaforer.186 Slutligen har James A. Banks diskuterat hur 
en undervisning kan göras mångkulturell.187 (Tabell 2 följande sida.) 
 
 
 
 
 
  

                                                
 
182 Eikeland (2004a), s. 4-5. 
183 Eikeland (2004b), s.140-146. 
184 Dunn (2000), s. 123-130 
185 Nordgren (2006), s. 208-210. 
186 LaSpina (2003), s. 684-686. 
187 Banks (2010), s. 233-256. 
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Dunn Nordgren LaSpina Banks 

The Western 
Heritage Model 
Förmedlar ett kultur-
arv; den västerländ-
ska civilisationen är 
den ”mest historiska”, 
den som haft störst 
inflytande, bidragit 
mest och växt fram ur 
sig själv. En stor del 
av världen utelämnas. 

(Ett historiskt narrativ 
vars övergripande 
fråga är hur och varför 
den europeiska 
nationalstaten 
utvecklats.) 

(En historieskrivning 
som utgår från 
nationalstaten och inte 
tar i beaktande 
globaliseringen.) 

(En undervisning som 
inte är mångkulturell, 
som företräder det vita 
majoritets-perspektivet 
utan reflektion.) 

Different Cultures 
Model 
Synliggör olika 
kulturer, etniska 
minoriteter och 
regioner. Den står för 
mångkulturalism men 
utmanar inte kultur-
arvsmodellen; lägger 
snarare till andra 
civilisationer vid sidan 
av den västerländska 
civilisationen. 
Kulturerna ses som 
avskilda från varandra. 

Tilläggsperspektivet 
Perspektiv från andra 
kulturer (det som 
gömts/glömts) tillförs 
den eurocentriska 
metaberättelsen, men 
förändrar den inte.  
------------------------------- 
Hur-historien 
Narrativ som visar hur 
en minoritetskultur 
förtryckts (eländes-, 
rannsaknings-
beskrivningar) eller hur 
den format sin 
kulturella särart (idyll-, 
särartsbeskrivningar). 

 The contributions 
approach  
Man uppmärksammar 
att personer som inte 
tillhör majoritets-
befolkningen lämnat 
bidrag till samhälls-
utvecklingen.  
------------------------------- 
The additive 
approach 
Man ägnar viss tid av 
kursen till att studera 
en tidigare utesluten 
grupps historia och 
kultur. 

Patterns Change 
Model 
Ett öppnare sätt att se 
på världshistorien; 
kulturell dynamik, hur 
kulturer uppstår och 
förändras. Ett mer 
inkluderande 
historieämne med 
plats för global 
historia, antropologi 
och miljöhistoria. 
Författare som 
representerar ett 
sådant synsätt är 
William McNeill, Alfred 
Crosby, L.S. 
Stavrianos. 

Interkulturell historia 
Ett historiskt narrativ 
där det mång-kulturella 
samhället sätts i 
förgrunden. Beskrivs 
som en öppen fråga 
hur en sådan historie-
skrivning och 
historieundervisning 
ser ut. Ett annat 
innehållsligt urval men 
får inte bli 
värdegrundshistoria. 

Transnationell 
ramberättelse 
Fyra paradoxer:  
(1) Roots/routes-
paradoxen; människor 
och kulturer har ”rötter” 
samtidigt som 
nuvarande identiteter 
konstruerats historiskt 
genom migration. 
(2) Bits/nodes-
paradoxen; nationer 
kulturer är enheter 
med tydliga identiteter 
och samtidigt noder i 
nätverk av relationer 
och förbindelser 
(3) homogeneity/ 
hetereogeneity  "(4) 
difference/diversity. 

The transformation 
approach  
Nya kunskaper och 
andra gruppers historia 
och kulturella 
berättelser förändrar 
även hur undervis-
ningen om majoritets-
gruppen och ”main-
stream”-historien 
utformas. Hela kursen 
omstruktureras.  
------------------------------- 
 (Social action 
approach !Avser 
skolans utåtriktade 
verksamhet; målet är 
att påverka samhället 
(familj, lokalsamhälle, 
politiker) i en mer 
interkulturell riktning.) 

 
Tabell 2: Fyra sätt att beskriva vad som krävs av en ”interkulturell” historisk berättelse.188 

                                                
 
188 Dunn (2000), Nordgren (2006), LaSpina (2003), Banks (2010). I tabellen inkluderas också de 
föreställningar som är utgångspunkt för författarnas kritik (översta raden). 
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Startpunkten för författarnas position (rad ett i tabellen) är att ett eurocentriskt, 
exkluderande historiskt narrativ med utgångspunkt i nationalstaten måste 
överskridas för att den historiska berättelsen och historieundervisningen ska bli 
mer interkulturell.189 Nästa förhållningssätt (rad två i tabellen) utgörs av 
attandra etniska grupper och kulturer på olika sätt synliggörs. ”Olika kulturer-
modellen” (Dunn) vänder sig mot eurocentrismen och har ett mångkulturellt 
synsätt. Problemet är att den verkar se kulturer som statiska enheter som 
iblandvisserligen möts, men knappast interagerar.190 Nordgren pekar likaså på 
två möjliga, men problematiska, sätt att föra in andra kulturer i läroböckerna, 
tilläggsperspektivet där olika gruppers historia får ett visst utrymme i historie-
undervisningen, men vid sidan av den gängse berättelsen, och hur-historien, som 
lyfter fram en tidigare exkluderad grupps historiska berättelse, antingen som en 
eländes- eller idyllskildring. Problematiska är de såtillvida att tilläggsperspektivet 
inte förändrar grundberättelsen och att kulturerna i hur-historien, precis som i 
”olika kulturer-modellen” ses som fasta enheter, sida vid sida, i parallella, inte 
förbundna, historiska ”tunnlar”, och på så sätt inte heller förändrar grund-
berättelsen. Ett tredje förhållningssätt (rad tre i tabellen ovan) skulle vara att ett 
slags syntes, ett försök att hitta en interkulturell historia med en ny metaberättelse 
som ersätter berättelsen om nationalstaten (Nordgren). ”Kulturer i förändring-
modellen” (Dunn) har samma ambition. Istället för tillägg, eländes- eller idyll-
beskrivningar vill de hitta ett sätt att berätta historien som tar som utgångs-
punkt den mångkulturella förändringen, rymmer hela världen samt tar makt-
frågorna på allvar. Kulturer ses inte som fasta enheter utan som föränderliga 
och konstruerade i möten mellan människor. Detta försöker LaSpina fånga i de 
paradoxer han formulerar.191 Roots/routes-paradoxen, den som Thomas Hylland 
Eriksen beskrivit som att människan har ”rötter och fötter”,192 riktar uppmärk-
samheten mot människors och kulturers ursprung och samtidigt mot migration 

                                                
 
189 Jämför Willinsky (1998) som menar att arvet från imperialismen genomsyrar historieskrivningen 
på så sätt att det som eleverna lär sig är ”att dela världen” (Learning to Divide the World). Det 
västerländska kulturarvsperspektivet, liksom kritiken mot det, har jag behandlat tidigare i 
redovisningen av forskningsläget (kapitel 1, s. 14-17). Forskningen visar att den historia som 
berättas är den västerländska, den stora berättelsen om nationalstaterna (Nordgren 2006), en 
historia som exkluderar ”den andre”. Också internationellt är det västerländska, etnocentriska, 
nationella perspektivet synligt (Loewen 1996, Stanley 2006). Det finns spår av arvet från 
imperialismen i ”koloniala” verklighetsbeskrivningar (Willinsky 1998).  
190 I den praktiska undervisningen, menar Dunn (2000, s. 131), förekommer ofta en blandning av de 
två modellerna, på så sätt att många kulturer presenteras jämsides fram till 1500, att den västliga 
och europeiska civilisationen dominerar tiden 1500-1945 och att efterkrigshistorien ges en mer 
internationell framtoning.  
191 LaSpina (2003), s. 684-686. 
192 Hylland Eriksson (2004). 
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och att nuvarande identiteter konstruerats och förändrats historiskt. Bits/nodes-
paradoxen erkänner nationer och kulturer med tydliga identiteter samtidigt som 
de utgör noder i ett nätverk av relationer och förbindelser. Ett sådant sätt att 
betrakta kulturer finns i verket Mänskliga nätverk av McNeill & McNeill.193 

Banks slutligen menar att ett sådant angreppssätt (i historia eller något annat 
ämne) kräver att hela kurser omstruktureras eftersom också berättelsen om 
majoritetsgruppen förändras med nya perspektiv och även ”den privilegierade 
positionen” ifrågasätts.194 Det tycks alltså som om författarna är förhållandevis 
ense om vad det tredje förhållningssättet innebär på ett övergripande plan; hur 
detta kan och bör se ut i klassrummet eller i läroböckerna är dock långt ifrån 
självklart. Jag tror främst att de tre modellerna, den västerländska kulturarvs-
modellen, olika kulturer-modellen och kulturer i förändring-modellen kan tjäna 
som analytiska, men även didaktiska, positioner.  
 
Amerikanen Terrie Epstein195 och kanadensaren Peter Seixas196 har båda 
diskuterat hur man kan närma sig historieundervisningen när det mångkulturella 
samhällets mångfald av berättelser i står mot varandra. Det första förhållnings-
sättet är det vanligaste, helt enkelt att lära ut den bästa versionen, den som är 
mest sann, men utan att göra eleverna delaktiga i tolkningar (Seixas: enhancing 
collective memory). Vad som avses med den bästa versionen sammanfaller 
traditionellt med en dold kanonberättelse, i den nordamerikanska kontexten 
den gängse framstegsberättelsen där demokratiska rättigheter så småningom 
kom att omfatta alla oavsett hudfärg.197  En annan möjlighet är att fokusera på 
att utveckla elevernas historiska, disciplinära färdigheter. Eleverna får ta del av 
olika versioner, undersöka belägg, värdera, granska och själva komma till en 
slutsats (Seixas: disciplinary approach). Här är inte urvalet av innehåll eller vissa 
specifika tolkningar av betydelse utan det handlar om att eleverna ska kunna 
hantera källor, resonera historiskt runt betydelse, orsak och verkan, vilket 
medför att de sedan kan förhålla sig kritiskt till olika samtida historiebruk. Ett 
sådant disciplinärt förhållningssätt hör hemma i den anglosaxiska, ”historical 
                                                
 
193 McNeill & McNeill (2003). 
194 Detta angreppssätt, transformation och att ifrågasätta den privilegierade positionen, kan hänföras 
till den kritiska pedagogiken och forskare som Peter McLaren, Henry Giroux och Michael Apple. Här 
intresserar man sig för att utmana majoritetsdiskurser, föreställningar om ”vithet” etcetera och 
försöker möjliggöra att de som gynnas av strukturerna ska lämna sina ”komfortzoner” och se sin 
egen medkonstruktion. Se t ex McLaren (2000), Ladson-Billings (2004).  
195 Epstein (1998), s. 399-400, Epstein (2000), s. 187-188, Epstein (2009), s. 12-15. 
196 Seixas (2001), s. 19-37 och (2007b), s. 19-30. 
197 Detta följer dock inte per automatik då den bästa versionen lika gärna skulle kunna handla om 
glömda gruppers historia, menar Seixas (2000), s. 22 och (2007), s. 20.  
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thinking”-traditionen. Slutligen finns ett tredje förhållningssätt som lägger fokus 
på själva berättelserna, varför de uppstått, vem som berättat dem och, inte 
minst viktigt, på historiebruk idag, och hur olika bruk är relaterade till frågor 
om makt (Seixas: postmodern approach). Epstein menar dock att en sådan strategi, 
att låta eleverna möta historien ur många olika synvinklar, ändå kan bli två spår, 
dels demokratiska framsteg, dels kamp mot förtryck, och inte en integrerad 
historia. Istället identifierar Epstein perspektiv med utgångspunkt i ”under-
visning för medborgarskap” (citizenship education) där eleverna explicit ges 
möjlighet att studera kontroversiella frågor och även att se hur rasism, sexism 
och andra maktstrukturer finns inbyggda i nationens historia.198 De tre förhåll-
ningssätten ger uttryck för olika relationer mellan eleverna och ämnet, för det 
första att som elev presenteras för den bästa versionen, den historiska berättelse 
samhället tycks vara överens om, för det andra att utifrån olika källtexter 
historievetenskapligt arbeta med att konstruera historia och för det tredje att 
undersöka och ifrågasätta olika historiebruk och diskurser. Också dessa tre 
förhållningssätt ser jag som möjliga analysraster och didaktiska verktyg (under-
visningsstrategier) för läraren. 

Sammanfat tande om interkulture l l  kompetens och his tor i skt lärande 

I min genomgång av vad interkulturell kompetens kan vara som lärandemål i 
historieundervisningen har jag arbetat i flera steg. Jag har redogjort för hur man 
i olika forskningstraditioner ringar in interkulturell kompetens på ett förhållan-
devis likartat vis, vilket omfattar olika kunskaper, färdigheter och attityder. Där 
har jag främst lyft fram Michael Byrams och Jonas Stiers modeller. Dessa har 
jag sedan fört samman med Jörn Rüsens operationalisering av det historiska 
lärandets överordnade historiemedvetandemål som narrativ kompetens. Den 
sammantagna kompetensen benämner jag interkulturell historisk kompetens, där 
interkulturell kompetens och historiemedvetande/narrativ kompetens ses som 
dimensioner av varandra, och där tredelningen i kunskaper, färdigheter och 
attityder, i stort sammanfaller med tredelningen av den narrativa kompetensen i 
erfarandets, tolkandets och orienterandets kompetens. (Se figur 1 s. 58) Detta 
har varit mitt första steg. I nästa steg har jag lyft fram vad historiedidaktiken 
sagt explicit om interkulturell historia. Här har jag urskilt två analysraster, dels 
tre sätt att strukturera det historiska narrativet, dels tre sätt att placera eleverna i 

                                                
 
198 Epstein (1998), (2000), (2009). Till sin spets dras resonemanget av dem som menar att 
traditionell historieundervisning ger uttryck för en västlig och vit hegemoni och att historien därför bör 
läsas ur till exempel ett afrocentriskt perspektiv 
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relation till ämnets många berättelser. En viktig slutsats av detta är att, trots att 
forskningen på det stora hela är relativt samstämmig om vilka problem som 
finns med vissa historiska narrativ och undervisningsstrategier och att den 
mångkulturella samhället kräver en annan historisk berättelse och historie-
undervisning, vare sig den kallas interkulturell, transnationell, transformerande, 
så är det fortfarande i högsta grad osagt och osäkert hur den skulle kunna se ut.  
 
Ett möjligt sätt att synliggöra vad det skulle kunna bli, och att fylla interkulturell 
historieundervisning med innehåll, skulle kunna vara att studera undervisningen 
medan den tar form. Därför har mitt tredje steg blivit en praxisnära under-
sökning av interkulturell historisk kompetens när man försöker gestalta det i 
historieklassrummet. För lärarna (och mig som forskare) var detta på många 
sätt som att ge sig ut på ett tomt område med få och endast otydliga kartor. 
 
I följande kapitel presenteras det empiriska materialet och undersökningens 
metodologiska utgångspunkter. 
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Kapitel 3. Metodologiska överväganden och empiriskt material 
 
I det här kapitlet redovisar jag de konkreta förutsättningarna för undersök-
ningen i form av de överväganden som gjordes då undersökningen designades 
och metoder valdes samt en närmare presentation av det empiriska materialet.  
 
Undersökningen kan metodiskt beskrivas som en klassrumsundersökning. Det är 
en explorativ fallstudie med ett visst mått av intervention. En fallstudie är en 
empirisk studie som undersöker ett samtida fenomen i sitt verkliga samman-
hang, här och nu.199 Syftet med en fallstudie är oftast att beskriva (frågan hur?) 
och/eller förklara (frågan varför?). En grundläggande premiss för en fallstudie 
är att fallet bara kan studeras och förstås i sin kontext samt att fallet är så 
mycket en del av sammanhanget att precisa gränser mellan fallet och kontexten 
är svåra att dra.200 Det fenomen som jag undersökte var historieundervisningen 
i ett historieklassrum några månader under hösten 2009 och våren 2010.  
Explorativ var min fallstudie genom att den hade en ”upptäckande” ambition; 
jag hoppades att få syn på aspekter av vad interkulturell kompetens kunde vara. 
Intervenerande var den på så sätt att jag ”hjälpte fallet på traven”, då läraren av 
mig fick uppdraget att planera undervisningen interkulturellt. Dispositionen i 
detta kapitel följer forskningsprocessen, från att syftet ledde till valet att gå in i 
klassrummet, via undersökningens design, val av informantmiljö och insamling 
av empirin, till utarbetande av teoretiska och metodiska analysredskap och 
disposition av den slutliga rapporten.  

In i klassrummet 

Valet av metod och design styrdes av problembild och studiens syfte. Jag fann 
att mitt syfte bäst kunde uppfyllas genom en explorativ fallstudie av undervis-
ningen i ett klassrum. Det jag ville undersöka var vad lärandemålet interkulturell 
kompetens kunde vara i historieundervisningen, vilket kan komma till uttryck 
på olika nivåer i relation till undervisningen och därmed också undersökas på 
olika nivåer eller olika ”platser” i lärprocessen. I slutändan är målet för skolan 
att de interkulturella färdigheterna ska återfinnas hos eleverna, i deras liv som 
samhällsmedborgare, och vara möjliga att använda praktiskt. Den (mer eller 
mindre) utvecklade kompetensen, alltså det eftersträvade resultatet av lär-
processen, är därmed en nivå. I andra skeden av lärprocessen förekommer 
                                                
 
199 Yin (2009), s. 3 ff. 
200 Gillham (2000) s. 1, 15. 
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interkulturell historisk kompetens på ytterligare nivåer, i klassrummet såsom 
lärandeobjekt, i lärarens intentioner och planering, i läroböcker och 
undervisningsmaterial samt i läroplan och styrdokument. På samtliga dessa 
nivåer, med olika empiriska objekt, hade det varit möjligt att ställa den 
övergripande frågan om vad interkulturell historisk kompetens är eller skulle 
kunna vara. Jag valde att undersöka den interkulturella historieundervisningen i 
sig, i klassrummet. På så sätt kom jag att sätta parentes runt det som ligger före 
klassrummet och det som ligger efter, även om ”före”, i form av lärarens plane-
ring kom att inkluderas som ett sätt att förstå vad som hände ”i” klassrummet. 
 
Att jag valde att gå in i klassrummet har flera orsaker. Till viss del var en bidra-
gande faktor mitt personliga intresse för vad som egentligen sker i under-
visningssituationen. Att i forskarens roll få möjlighet att sätta mig längst bak i 
klassrummet och närma mig undervisningen med andra ögon än lärarens såg 
jag som oerhört lockande och som ett sätt att få fatt i kunskap jag hade saknat 
som aktiv lärare. Den avgörande motiveringen var den avsaknad av praxisnära 
studier som jag observerade. Det finns få klassrumsstudier av historieunder-
visning överhuvudtaget och ännu färre som berör historieundervisning och 
interkulturell kompetens. De studier som gör detta har, som redovisats tidigare, 
främst antingen analyserat läroplaner och läroböcker eller elevers historiska 
tänkande och medvetande.201 Detta är viktiga bidrag för att förstå interkulturell 
kompetens men de säger oss inget specifikt om hur den praktiska historie-
undervisningen kan bidra till att utveckla den.202  
 
Jag menar att det faktum att klassrumsstudier lyser med sin frånvaro är en brist, 
en brist som också påtalats både nationellt och internationellt.203 Suzan Wilson 
och Keith Barton identifierar båda klassrumsforskning som ett av de mest 
angelägna forskningsbehoven. De efterlyser kunskap om hur elevers historie-
kulturella bakgrunder, förförståelse och vardagserfarenheter interagerar med 
undervisningen samt kunskap om vad i undervisningen som hade någon effekt 
och hur eleverna lär sig historia. Hittillsvarande undersökningar är för generella 
till sin natur. Det behövs längre klassrumsstudier för att synliggöra dessa 

                                                
 
201 Se genomgång av tidigare forskning, kapitel 1, s. 14 ff. 
202 Studier av läroböckers innehåll säger oss en hel del om vilka förutsättningar, goda eller dåliga, 
som föreligger i de texter som används för att eleverna ska kunna utveckla förmågor och historiskt 
tänkande, men ingenting om vilka förutsättningar som finns i undervisningen och vad som faktiskt 
sker när eleverna möter lärarens undervisning och olika undervisningsmaterial. Undersökningar om 
elevernas kognitiva historiska färdigheter eller historiemedvetande är i sin tur är svåra att konkret 
koppla ihop med den praktiska undervisningen. 
203 Forskningsöversikter av Schüllerqvist (2005); Barton (2008b), Wilson (2001). 
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komplicerade processer. Barton menar att den mest framkomliga vägen troligen 
är samarbete mellan lärare och forskare i noggrant planerade och designade 
experiment som blir föremål för längre studier.204 Genom att gå in i klass-
rummet och studera lärares och elevers praxis får vi möjlighet att ställa andra 
frågor och finna andra svar, vilket på sikt kan hjälpa historielärare att utveckla 
sin undervisning. I historieklassrummet möts lärare (med sina intentioner och 
sin planering), elever (med sina sociokulturella sammanhang) och historieämnet 
(som det kommer till uttryck i olika historiska och kulturella berättelser). I det 
mötet konstrueras undervisningen - och blir till något mer än det innehåll som 
föreligger i läroboken, något mer än de intentioner läraren omsätter i sin 
planering och, i den mån historieundervisningen lyckas beröra, något mer än 
den roll historia spelar i elevernas vardagsliv utanför skolan. I klassrummet 
kunde jag göra ett försök att se lärandemålet i all sin komplexitet.  
 
Det som intresserade mig i klassrummet var det konstruerade och iscensatta 
undervisningsinnehållet. Det är på så sätt en ämnesdidaktisk fallstudie vilket 
skiljer sig från andra trender inom klassrumsforskning som samtalsanalytiska 
studier och etnografiskt och sociologiskt inriktade studier klassrummet studeras 
som arenor för social reproduktion och för hur identiteter utvecklas i skolans 
vardag.205 Etnografiskt inriktade fallstudier är öppnare än min studie då de kan 
sägas ställa frågan ”vad pågår här” och arbetar med att ge ”tjocka 
beskrivningar” inifrån en kultur, där deltagarnas perspektiv prioriteras snarare 
än forskarens.206 I min studie är syftet, frågan om det interkulturella lärande-
målets praktiska och ämnesspecifika innebörd, en tydlig avgränsning som skär 
bort andra aspekter.207  

Undersökningens design  

När jag således hade mitt syfte och visste att jag skulle göra en klassrumsunder-
sökning gällde det att designa själva studien. Designen skulle knyta samman 
syftet med ett empiriskt material som gjorde det möjligt att besvara den ställda 
frågan.208 Det handlade om att välja fall, typiskt eller unikt, ett eller flera, och att 

                                                
 
204 Barton (2008b), s. 248-250. Wilson (2001), s. 549-540. 
205 Sahlström (2008), s. 52-53. 
206 DeMarrais & Lapan (2004), s. 161-180. 
207 Alvesson & Sköldberg (2008, s. 344 ff) talar om närläsningsetnografi då valda teman fokuseras 
och empirins bredd skärs ned. Då det empiriska objektet i en fallstudie ofta är infallsrikt och del av en 
komplex kontext är det viktigt att hela tiden återvända till syftet för att avgränsa fallet. 
208 Yin (2009), s. 25 ff.  
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bestämma vilka data som skulle samlas in, med vilka metoder. Vidare behövde 
jag precisera min forskningsansats, bland annat graden av intervention.  

Informantmil jön 

Att jag valde den klass och den lärare att följa som jag gjorde var resultatet av 
ett bekvämlighetsurval utifrån några grundkrav på vad jag krävde av mitt fall. 
Vad gäller de elever som skulle delta i studien styrdes det av positionen att 
interkulturell kompetens inte är något som främst är viktigt för vissa elever, till 
exempel elever i särskilt mångkulturella och utsatta områden, utan en beredskap 
som är värdefull för alla elever i svensk gymnasieskola. Därmed kunde skolan 
och klassen gärna få vara ganska typisk och ”genomsnittlig” när det gällde 
elevers etniska och sociala bakgrund. Med det sagt var ändå det viktigaste kravet 
att jag, för att kunna se dimensioner av interkulturell kompetens, behövde 
befinna mig i en undervisningssituation där jag visste att jag sannolikt skulle 
kunna göra detta. Jag behövde därför hitta en eller ett par lärare, som var villiga 
att förändra sin undervisning i interkulturell riktning och iscensätta historie-
undervisning utifrån det medvetna målet att utveckla elevers interkulturella 
kompetens, eller som redan undervisade så. I den bemärkelsen skulle fallet vara 
unikt. Jag såg det också som en fördel om lärarna var bekanta med 
tankegångarna och intresserade sig för frågor om det globala och mångkultu-
rella samhället. Efter att ha sökt mig fram i några olika nätverk tillfrågade jag 
under sen vår 2009 en lärare, som jag också kände till sen förut, och som jag 
trodde skulle kunna vara intresserad. Daniel svarade direkt ja på min förfrågan 
och därefter tillfrågades hans kollega Anna, som också hon tackade ja till att 
delta. Trots att jag vid det här laget bestämt mig för att endast genomföra 
observationer i en klass såg jag det som värdefullt att låta två lärare diskutera 
och samplanera. Lärararbetet beskrivs ofta som ett ensamarbete men min 
utgångspunkt var att en liten grupp som tänkte tillsammans skulle kunna 
generera fler idéer och tankar. Vidare var det en säkerhetsåtgärd med två lärare 
om något skulle inträffa eller som det skulle visa sig att jag behövde fler fall. 
Studien genomfördes under höstterminen 2009 och vårterminen 2010. Från 
klassen inhämtades samtycke under höstterminen 2009 några veckor innan 
undervisningen började.209 

                                                
 
209  Studien har genomgått och godkänts vid forskningsetisk prövning i etikkommittén vid 
Karlstads universitet. Forskningsetisk kommitté, Karlstads universitet, ordförandebeslut, Dnr C dnr C 
2009/291, 2009-06-02. 
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Daniel var vid studiens genomförande i 35-årsåldern. Han hade varit lärare 
sedan början av 2000-talet och arbetat i en gymnasieskola i en mindre ort i 
Norrland innan han kom till undersökningsskolan i storstaden. Tidvis har han i 
relativt långa perioder bott utanför Sverige, bland annat i Afrika och i forna 
Sovjetunionen. Anna är något yngre och har arbetat något kortare tid som 
lärare. Också hon har arbetat på en mindre glesbygdsskola före storstadsskolan. 
Båda lärarna har så färska utbildningar att de hela sin lärartid har undervisat 
enligt de kursplaner som infördes 1994/2000. De har också studerat historie-
didaktik under sin universitets- och lärarutbildning. Begrepp som historie-
medvetande och historiebruk var bekanta och relevanta för lärarna. 
 
Den klass vars historieundervisning jag fick tillgång till befann sig på en relativt 
liten gymnasieskola i en storstad. Skolan hade då ungefär 500 elever och tre 
studieförberedande utbildningsprogram. Skolan var populär och kan betecknas 
som en tillvalsskola.210 Den är inte typisk för de skolor som brukar uppmärk-
sammas i samband med diskussionen om det mångkulturella samhället, då det 
snarare brukar vara skolor i mångkulturella och socialt utsatta områden, i 
förorterna utanför storstäderna, som fokuseras. Skolan har som de flesta 
tillvalsskolor i innerstaden en övervikt av flickor och en stor del av föräldrarna 
har akademisk utbildning. Vidare har, på den undersökta skolan, den helt över-
vägande delen av eleverna svensk etnisk bakgrund även om det naturligtvis 
också finns elever som antingen själva är eller har föräldrar som är födda utan-
för Sverige.211 I den aktuella klassen var 7 av 28 elever pojkar och likaså hade 7 
av 28 elever utländsk bakgrund.  
 
En av de fyra klasser Daniel undervisade i historia valdes till undersöknings-
klass. Det enda som var givet på förhand var lärandemålet interkulturell 
kompetens. Det fanns ingen prioritering av till vilken kurs (både Daniel och 
Anna hade flera) eller till vilket moment eller historiskt innehåll lärandemålet 
skulle kopplas. Snabbt stod det dock klart att det skulle komma att handla om 
gymnasieskolans grundläggande historiekurs,212 av skäl som var både praktiska 
(Daniels tjänst) och strategiska (större allmänintresse med grundkursen och 
dess bredare elevgrupp). Däremot gjordes ingen prioritering beträffande 

                                                
 
210 Begreppet används av Bunar & Kallstenius (2007) i en analys av tillvals- och frånvalsskolor i 
Stockholms stad. 
211 Statistik på skolnivå hämtad från SALSA: Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 
SambandsAnalyser.  
212 Vid tiden för studien Historia A (2000), som efter införandet av Gy11 närmast svarar mot Historia 
1b (www.skolverket.se). 
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innehåll, vilket därmed ändå inte innebar att valet var helt fritt utan naturligtvis 
skulle relatera till den övriga historiekursen. Under det här läsåret hade Daniel 
fyra klasser i historia och Anna två. De bestämde sig för att jobba med de 
klasser som läste sista halvan av kursen i årskurs 2. Daniels elever var natur-
vetare och skulle avsluta sina historiestudier efter kursen, om de inte valde att 
läsa mer historia som tillval.213 Annas elever studerade på ett samhällsprogram 
och skulle läsa fortsättningskursen. Daniels klass, som då alltså gick i årskurs 2, 
hade för tillfället ett uppehåll i sina historiestudier, efter att de genomfört två 
tredjedelar av kursen, varav den större delen under våren i årskurs 1, då de haft 
en annan lärare. Tidigare under årskurs 2 hade Daniels klass läst ett moment 
som Daniel kallat “Samhälle i förändring” och behandlat Sverige i övergången 
mellan 1800-tal och 1900-tal. Daniel var missnöjd med momentet och rädd att 
han skulle få en, som han uttryckte det, ”uppförsbacke” inför den kommande 
undervisningen eftersom “Samhälle i förändring” hade upplevts som tråkigt 
och, framför allt, inte varit viktigt på riktigt, att det inte hade kommunicerat 
mycket mer än viss orientering om ett stoff. Det hade inte berört eleverna, vare 
sig känslomässigt eller intellektuellt, menade Daniel. 

En intervenerande ansats  

Jag gick in i undersökningen med en intervenerande ansats. Daniel och Anna 
fick båda två i uppdrag att förändra sin praktik genom att systematiskt och 
medvetet planera undervisningen utifrån ett visst lärandemål. Jag valde att 
påverka undervisningen på detta sätt – med det dubbla syftet att försäkra mig 
om att undervisningen planerades utifrån ett interkulturellt lärandemål och att 
kunna följa den konkreta processen när lärare arbetar med att operationalisera 
ett abstrakt lärandemål till undervisningsbara lektioner i form av ett lärande-
objekt. Förutom att jag tillhandahöll lärandemålet var min ursprungstanke att 
också delta i lärarnas arbete kontinuerligt och att undersökningens design skulle 
vara mera av experimentkaraktär där vi tillsammans provade olika modeller, 
metoder och idéer. Det visade sig dock efter ett tag att lärandemålet var såpass 
svårt och oklart, för oss alla, att jag bestämde mig för att låta undersökningen få 
en mer förutsättningslöst ”upptäckande”, explorativ karaktär.  

                                                
 
213 Att välja Historia som tillval har blivit allt svårare för elever i och med meritpoängssystemet. 
Meritpoäng läggs på poängen från gymnasiebetyget. De ges främst till ämnen som anses särskilt 
viktiga, som språk och matematik, och i viss utsträckning till kurser som har direkt beröring med det 
område eleven väljer att studera på högskolan. Meritpoängsystemet har vridit de val eleverna gör på 
gymnasiet från intressekurser till säkra meritkurser (alltså språk och matematik). Det tycks bli allt 
ovanligare att elever väljer fördjupningskurser i Historia som tillval på gymnasieskolan. 
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De yttre förutsättningarna var att vi under höstterminen 2009 lyckades frigöra 
60-90 minuter i veckan där Daniel, Anna och jag kunde träffas. Detta påbörja-
des ungefär två månader före undervisningens start, och genomfördes de flesta 
veckor fram till dess, för att därefter bli glesare när lärarnas kurser skildes åt. På 
träffarna diskuterade vi interkulturell kompetens och historieundervisning. Min 
roll var samordnande och jag föreslog också vid några tillfällen texter att läsa 
som grep in i de tankegångar lärarna utvecklade.214 Rollfördelningen var dock 
inte given och också lärarna föreslog läsning och, framför allt, utvecklade nya 
tankespår. De sista veckorna innan undervisningen satte igång kom träffarna att 
övergå i lektionsplaneringar. Där var min roll mer tillbakadragen och jag var 
mer av observatör och lyssnare. Vid det laget hade också studien förändrats 
från en interventionsstudie till en explorativ observationsstudie. Jag såg det då 
som väsentligt att lärarna verkligen ägde sina egna planeringar när de 
konstruerade undervisning och inte testade mina idéer. Däremot kom jag 
fortsatt att fungera som bollplank också under denna process liksom under 
själva undervisningsfasen, där jag ofta förde informella samtal med Daniel i 
anslutning till lektionen.  

Empiri  och datainsamling 

Min huvudsakliga datainsamling skedde genom observationer. De ovan 
beskrivna planeringsträffarna med lärarna kan ses som ett slags deltagande 
observationer, där mitt deltagande var förhållandevis aktivt, dock inte samma grad 
av aktivitet som en planerande lärare.215 Min roll har varit forskarens och inte 
lärarens, då jag snarare tillfört texter och ställt frågor än lanserat undervisnings-
idéer. Situationen var delvis manipulerad, då mötena organiserades av mig och 
lärandemålet likaså gavs av mig, men trots detta ändå inte i grunden annorlunda 
än en normal planeringsprocess, enligt Daniel och Anna. Den stora skillnaden, 
som lärarna beskrev det, var omfattningen, den tid de fick tillfälle att ägna åt 
planeringen av ett enda moment, och den input de fick av texter och referat.  
 
Klassrumsobservationerna kan beskrivas som icke-deltagande observationer. Det är 
vanligt att tala om forskaren som en ”fluga på väggen”. Att inta den positionen 
helt ser jag som ganska omöjligt och i relation till eleverna också på gränsen till 

                                                
 
214 Vi läste eller jag refererade /kortare utdrag ur/: Stier (2009), Eikeland (2004a), Merryfield & White 
(2007), Nordgren (2006). 
215 Det finns olika sätt att placera in observationer med avseende på vissa dimensioner, som grad av 
aktivitet, manipulation, konstruktion och öppenhet. DeMarrais & Lapan (2004) s. 167-177. Esaiasson 
(2007) s. 346. 
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oärligt, varför min ambition har varit att placera mig som icke-deltagande 
observatör, inte ta någon som helst lärarroll, men ändå tillåta mig en viss 
öppenhet i relation till eleverna. Konkret gick det till så här. Jag kom till 
klassrummet strax innan lektionerna började. Jag gick in i ett grupprum 
innanför klassrummets bakre glasdörr och förberedde min inspelnings-
utrustning och mitt anteckningsmaterial. Jag befann mig sedan i klassrummet 
tillsammans med elever och lärare när alla strömmade till och då placerade jag 
ut mina mikrofoner på tre ställen i klassrummet. Därefter satte jag mig på en 
stol längst bak med mitt anteckningsblock. Jag antecknade korta reflektioner, 
men främst stickord och namn för att i efterhand kunna rekonstruera vem som 
sagt vad. Ofta blev jag sittande under större delen av lektionen. När eleverna 
arbetade i smågrupper under lite längre stunder såg jag till att de tre mikrofo-
nerna fångade varsin grupp. Ibland gick jag runt och lyssnade lite här och där, 
ibland satte jag mig med en grupp och antecknade för att fånga en fjärde grupps 
samtal. Före, och framför allt, efter lektionerna hände det att jag pratade med 
någon eller några elever, om något som fascinerat i historieundervisningen eller 
helt vardagliga saker. Vid ett tillfälle följde jag klassen under en hel skoldag, 
bland annat på en svensklektion och på en kemilaboration, för att få en 
kompletterande bild av klassen och av de enskilda eleverna.  
 
Jag kom att skaffa mig en omfattande empiri varav största delen samlades in 
genom observationer men också kompletterades av annat material. Översiktligt 
ser det empiriska materialet ut så här: 

• Ljudupptagningar och transkriptioner från 25 lektioner om 80 minuter, 
vilka omfattar både lektioner i helklass och vissa gruppsamtal. 

• Fältanteckningar från lektionerna. 
• Fältanteckningar från planeringsträffarna med lärarna och även vissa 

samtal i anslutning till lektionerna.  
• Ljudupptagning och transkription av en intervju med Daniel efter 

avslutad undervisning. 
• Lektionsmaterial, i form av texter, bilder, Powerpoint-presentationer. 
• En digital utvärdering, som Daniel gjorde med klassen. 
• Fysiska artefakter, elevproducerade planscher och ”verktygslådor”. 
• Elevers loggböcker. Elevers hemskrivningar. 

 
Ljudupptagningar/transkriptioner från lektionerna samt fältanteckningarna från 
planeringsträffarna har varit det material som utgjort grunden för 
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tolkningsprocessen.216 Annat material har aktualiserats ”vid behov”, när 
forskningsfrågorna krävt det.  Detta betyder till exempel att de individuella 
loggböcker eleverna skrev, vilka i en annan studie mycket väl kunnat vara det 
huvudsakliga materialet, här har använts för att kommentera undervisningen i 
klassrummet. Annat material, som elevers examinationer eller lärobokstexter, 
har överhuvud taget inte kommenterats i avhandlingen. 

Tolkningsprocessen 

Ett abduktivt  arbetssät t  

Min teoretiska analysram har behandlats i föregående kapitel. Här vill jag kort 
redogöra för hur själva utarbetandet av redskapen gick till. De teoretiska 
begrepp som ringar in studien, det överordnade interkulturell historisk kompetens, 
formulerat med hjälp av begreppen historiemedvetande, narrativ kompetens 
och interkulturell kompetens, samt de underordnade historiska tankebegrepp, 
historiedidaktiska analysraster samt ytterligare begrepp som används i de enskilda 
empiriska kapitlen, har utarbetats genom olika grad av växelverkan mellan teori 
och empiri. Jag vill på så sätt beskriva metoden som abduktiv.217 Jag har inte 
förutsättningslöst kodat och konstruerat kategorier ur empirin, men inte heller 
har jag tolkat empirin enbart med utgångspunkt i en given teori. De analytiska 
redskapen utformades i olika skeden av tolkningsarbetet, interkulturell historisk 
kompetens i ett tidigt skede vilket kom att styra både dispositionen, såtillvida att 
var och en av de narrativa delkompetenserna fick ett empiriskt kapitel, och den 
fortsatta forsknings- och tolkningsprocessen. Interkulturell historisk kompetens 
kom på så vis att fungera som vägvisare för den fortsatta genomgången och 
förståelsen av empirin. Övriga analysredskap utformades i senare skeden för att 
kunna frilägga och förstå varje delkompetens mer på djupet. Rent konkret gick 
jag således både nerifrån och upp genom att tolka och benämna teman jag såg i 
empirin och uppifrån och ned genom att söka i den teoretiska litteraturen efter 
användbara begrepp. Med hjälp av analysredskapen, genom att kombinera och 
sortera empirin på andra sätt, kunde jag därmed se förbi de första intrycken.  

                                                
 
216 Samtliga lektioner transkriberades på ”helklassnivå”. En stor del av gruppdiskussionerna 
transkriberades också, dock inte i sin helhet. 
217 Alvesson & Sköldberg (2008 s. 55-56) menar att ett abduktivt arbetssätt låter analysen av empirin 
kombineras med litteraturstudier av teori ” som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger 
förståelse” av empirin och ger möjligheter att justera och förfina teorin. 
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En samkonstruerad,  meningsbärande och meningsskapande 
undervisningsberät te l se  

Lärandeobjektet iscensattes och preciserades till att, åtminstone på en 
övergripande nivå, behandla andra världskriget och kalla kriget, vilket tog sig 
uttryck i en undervisningsberättelse. Jag betraktar den iscensatta undervisningen 
som en samkonstruerad, meningsskapande och meningsbärande undervisningsberättelse. I 
tur och ordning preciserar jag vad jag avser med samkonstruktion, på vilka 
villkor konstruktionen sker, vad jag avser med meningsskapande och menings-
bärande samt vad det innebär att betrakta undervisningen som en berättelse.  
 
Med undervisningsberättelse avser jag det som undervisningen handlar om, alltså 
det som händer i klassrummet med avseende på innehållet. Den är därmed min 
analysenhet. Undervisningsberättelsen är både en process och en produkt. Den 
skapas i klassrummet, medan den berättas, i en process. Samtidigt blir det 
något, ett slags text eller berättelse, en produkt. Min analys avser i första hand 
berättelsen mer än berättandet. Samtidigt går det inte att bortse från processen 
då den utgör berättelsens villkor och i hög grad formar dess innebörd. I figuren 
nedan åskådliggörs hur undervisningsberättelsen blir till i ett möte mellan 
läraren, eleverna och andra historiekulturella texter.  
 

 
Figur 2: Undervisningsberättelsens konstruktion. 
 
Berättelsen skapas innanför klassrummets väggar och finns bara där. Den 
utgörs av det som lärare och elever gemensamt konstruerar och kommunicerar i 
klassrummet. Samtidigt är undervisningsberättelse mitt begrepp som forskare, 
min analysenhet, och på så sätt är det jag som avgör vad som har förts dit. 
Mestadels är det fråga om tal i form av föreläsningar och diskussioner i helklass, 
men jag har också inkluderat skriftliga texter i form av instruktioner från 
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läraren, föreläsningar i Powerpoint-format samt elevernas skrifter i form av 
lektionsproducerat material och loggboksreflektioner. Jag har också inkluderat 
texter som eleverna fått läsa och behandla samt elevdiskussioner i olika 
smågrupper. Jag har dock bara tagit med detta när det berör den gemensamma 
kommunikationen, det vill säga när det förs tillbaka in i och blir en del av det 
som sker gemensamt i klassrummet, till exempel genom att läraren läser 
loggböckerna, kommenterar eller tar hänsyn till dem och genom att grupp-
samtalen lyfts upp för gemensam diskussion.    
 
Undervisningsberättelsen är samkonstruerad. Det är inte lärarens planering som 
överförs till undervisning i någon enkel relation. Det iscensatta lärandeobjektet 
är något annat än det avsedda och kan snarast liknas vid en förhandling om 
innebörder och tyngdpunkter där slutresultatet i högsta grad är en gemensam 
skapelse, och eleverna precis som läraren är medkonstruktörer. I den iscensatta 
undervisningsberättelsen hade eleverna en explicit påverkan, till exempel genom 
att de förde in nya frågor, att de hämtade exempel ur kontexter utanför skolan, 
att de kom med invändningar och ställde frågor. Framför allt fick vissa aspekter 
en mycket större tyngd genom elevernas inblandning, att de var aktiva i den 
tolkningsprocess som pågick i klassrummet och att Daniel vid flera tillfällen 
formade undervisningen utifrån vad de skrev i sina loggböcker. På så sätt är 
undervisningsberättelsen situerad och kunde inte ha uppstått någon annanstans.  
 
Även om eleverna är aktiva i tolkningsprocessen i klassrummet är det en fråga 
om hur aktiva de är och hur mycket utrymme läraren egentligen lämnar. För 
naturligtvis är det så att lärarens röst är mer auktoritativ, att läraren har tolk-
ningsföreträde och därmed större påverkan än eleverna. Det är läraren som äger 
berättelsen från början såtillvida att den utgår från lärarens planering och att 
läraren redan avgjort vilka andra röster (andra texter) som ska höras. Det är 
också läraren som skapar utrymme för elevernas bidrag och, för den delen, 
begränsar utrymmet. På så sätt skapar läraren möjligheter och begränsningar för 
elevernas meningsskapande och lärande och har dessutom den absoluta 
makten, i det att läraren bedömer och betygsätter elevens slutliga lärande. I den 
undervisningsberättelse som iscensattes hade Daniel i en mening en ganska 
tillbakadragen position. Han lät eleverna tala mycket och han lät ofta samtalet 
pågå utan att han ingrep eller kom med någon kommentar (vid ett tillfälle så 
länge som nästan tio minuter vilket är oerhört länge för en lärare att vara tyst 
under ett samtal i helklass). Daniel undervisade ofta på detta sätt men menade 
dessutom att lärandemålet i sig uppmuntrade till sådana tystnader för att 
möjliggöra elevernas egna reflektioner. Eleverna fick överhuvud taget tillfälle till 
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relativt långa repliker. Som grupp fick eleverna stort utrymme på lektionerna 
och individuellt fick de skriva i sina loggböcker. Samtidigt var det tydligt att 
Daniel hade ett betydligt större inflytande än eleverna på den berättelse som 
blev och i slutändan också den mening som skapades. Det förekommer få 
(inga) exempel på klassisk lotsning där läraren leder eleverna till ”rätt” svar, 
genom allt mer förenklade frågor. Däremot visste Daniel, som jag ser det, hela 
tiden vart han ville komma, vilket som var undervisningens mål och alltså vart 
berättelsen borde ta vägen. På olika sätt, genom vad han uppmanade eleverna 
att göra, genom de frågor han ställde till eleverna, genom hur han bad dem 
tänka och relatera olika fenomen till varandra placerade han eleverna i en 
tolkningsgemenskap, där vissa slutsatser blev naturligare än andra. Men 
återigen, med det sagt, så vore det fel att tänka bort eleverna. Deras påverkan 
var avsevärd och som jag kommer att visa förändrade de tyngdpunkten, och 
innebörden blev ibland inte den som läraren avsett. 
 
Genom att se undervisningssekvensen som en meningsskapande och menings-
bärande berättelse riktar jag blicken mot hur mening och innebörd skapas i den 
iscensatta undervisningen. Meningsskapande kan dels förstås på en individuell 
nivå, dels på en kollektiv nivå. Den individuella nivån är den unika mening och 
förståelse som utvecklas hos varje individ, som är beroende av den personens 
erfarenheter och förförståelse och därför aldrig identisk med någon annans 
mening. Rent konkret förstås undervisningsberättelsen olika av var och en av de 
28 eleverna och läraren. Dessa individuella förståelser har jag inte för avsikt att 
undersöka. Däremot finns det, menar jag, en gemensam, delad erfarenhet i 
historieklassrummet, där historisk mening och förståelse skapas i ett gemensamt 
sociokulturellt sammanhang med tillgång till samma språk och samma berättel-
ser. Mening och förståelse blir på så sätt till viss del gemensam och skapas när 
grupper av individer samverkar. Det är denna, kollektiva nivå, jag vill undersöka 
och försöka frilägga med begreppet undervisningsberättelse. Klassrums-
forskaren Graham Nuthall menar att det finns tre tydliga nivåer i klassrummet, 
det som händer i det offentliga, gemensamma klassrummet, det som pågår 
mellan elever samt det som händer inom varje elev.218 Jag befinner mig i 
huvudsak på den första nivån, även om jag, vid några få tillfällen, berör övriga 
nivåer, men då för att belysa den gemensamma nivån. Allt som sägs i klass-
rummet blir lika litet som allt som eleverna skriver i loggböckerna meningsbärande 
i undervisningsberättelsen. Meningsbärande blir de spår som någon (elever, 

                                                
 
218 Nuthall (2004), s. 279. 
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lärare, en text) tar tag i och betonar, de tankar som lyfts upp, det som några 
håller med om - eller för den delen inte håller med om; meningsbärande blir det 
som blir föremål för tolkning och diskussion, medan spår som inte förs upp 
inte blir meningsbärande.  
 
Att den iscensatta undervisningen betraktas som en sammanhängande berättelse 
innebär att den ses som en helhet, som ett system, där delarna får sin betydelse 
av helheten. Undervisningssekvensen, utsträckt över 25 lektioner, delades upp i 
två moment, Historiens ansikte och Kampen om minnet, men utgör ändå en under-
visningsberättelse. Momenten, med sina olika rubriker och åtskilda av ett jullov, 
kan liknas vid kapitel i en bok, men därav följer inte att de kan förstås 
fristående, utan de måste precis som romankapitlet förstås som del av en 
helhet. Det var en berättelse som fortsatte, Daniel och eleverna hanterade inne-
hållet i de två momenten som ett sammanhang, det var samma lärandemål och 
delvis samma tematik som återkom och fördjupades, även om det historiska 
sakinnehållet förändrades. Att jag valt att betrakta min analysenhet som en 
undervisningsberättelse har dels att göra med att det riktar fokus mot 
historieämnets narrativa karaktär, med berättelsen som dess särskilda 
framställningsform,219 dels att det gör det möjligt att analysera undervisningen 
som en berättelse. Inom berättelseforskningen benämner Cathrine K. Riessman 
muntligt konstruerade berättelser där olika aktörer är medskapande, dialogiska 
narrativ, som hon menar skiljer sig från andra berättelser genom sin tillkomst 
men annars kan ses som berättelser med samma beståndsdelar som andra.220  
 
På så sätt medför berättelsebegreppet att analysen får en narrativ ansats och jag 
använder mig av några narrativa analysbegrepp. Dessa preciseras i kapitel 5 i det 
sammanhang där de används. Här vill jag avslutningsvis istället peka på hur den 
narrativa ansatsen får konsekvenser för hur jag analyserar materialet och hur jag 
presenterar det. Till skillnad från till exempel grounded theory som bygger på 
kategoriindelning genom att koda, gruppera och därmed bryta upp berättelsen 
strävar man med en narrativ metod efter att hålla hela berättelsen 
aktualiserad.221 Det betyder inte att man till exempel inte kan göra tematiska 
analyser av narrativ, sådana är tvärtom vanliga, men det betyder att berättelsens 
mening skapas medan den berättas, att intrigen är viktig och att ordningen som 
berättelsens delar placeras i får betydelse för meningen. Jag har av den anled-

                                                
 
219 Rüsen (1987), s. 23-28. Rüsen (2005) s. 2, 26. Karlsson (2009) s. 53. 
220 Riessman (2008), s. 105 ff. 
221 Alvesson & Sköldberg (2008), s. 151-152. Riessman (2008), s. 36-74. 
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ningen, även om jag delat upp min redogörelse, i olika innehållsliga och analy-
tiska teman, bemödat mig om att tydliggöra berättelsens kronologi inom varje 
kapitel.  

Avhandlingstextens disposition 

Fallstudien som metod syftar till att fånga ett komplext fenomen i sin verkliga 
kontext. För den skrivande forskaren handlar det om att återge fallet så att 
läsaren får en bild av komplexiteten men samtidigt tydliggöra vissa spår. Jag har 
försökt återge komplexiteten dels genom kronologiska redogörelser till exempel 
av lärarnas planeringsprocess, dels genom att jag redovisar mycket av under-
visningsberättelsen genom citat från samtalen i klassrummet.  
 
I de följande fyra kapitlen redovisas fallstudien. Nästa kapitel (kapitel 4) 
behandlar hur lärarna konstruerar det avsedda lärandeobjektet och hittar ett 
undervisningsinnehåll. Det handlar om deras planeringsprocess från att de fick 
lärandemålet interkulturell kompetens till att de är beredda att kliva in i 
klassrummet och omsätta det i konkreta lektioner. Kapitlet fokuserar processen, 
vilka komplexiteter som uppstod och de val lärarna gjorde. 
 
De tre följande kapitlen (kapitel 5, 6 och 7) behandlar det iscensatta lärande-
objektet. Här följer vi den gestaltade undervisningsberättelsen och ser hur lärare 
och elever tillsammans skapar tyngdpunkter och innebörder. Det femte kapitlet 
undersöker vilka möjligheter undervisningsberättelsen erbjuder eleverna att 
utveckla sin förmåga att erfara det förflutna. Här behandlas berättelsens inne-
hållsnivå och en del narrativa begrepp används som analysredskap. Det sjätte 
kapitlet handlar om tolkandets kompetens och vilka tolkande förmågor eleverna 
får möjlighet att utveckla. Här används några historiska tankebegrepp som 
analysredskap. Detta kapitel är avhandlingens längsta och det är också här som 
elevernas röster blir som starkast. Det sjunde och sista empiriska kapitlet 
behandlar orienterandets kompetens. Genom två tillfällen när eleverna inom 
klassrummets väggar ombeds använda historia belyses frågan hur det erfarna 
och tolkade förflutna fungerar som ”ett användbart förflutet”.  
 
I det avslutande åttonde kapitlet sammanfattas så vad det blev av den inter-
kulturella historieundervisningen som lärandemål och lärandeobjekt och under-
sökningens resultat diskuteras. 
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Kapitel 4. Att hitta ett undervisningsinnehåll 

Från lärandemål till avsett lärandeobjekt  

När Daniel och Anna samtyckte till att delta i forskningsprojektet samtyckte de 
samtidigt till det uppdrag de fick av mig. Uppdraget innebar att de skulle 
planera och genomföra historieundervisning med interkulturell kompetens222 
som lärandemål och vidare att de regelbundet tillsammans med mig skulle 
träffas för att planera och diskutera. Att interkulturell kompetens var ett 
relevant lärandemål för historieundervisningen motiverades på två sätt, dels 
rent formellt med stöd i läroplanen för de frivilliga skolformerna, lpf 94, och i 
den övergripande ämnestexten till kursplanerna i historia,223 dels utifrån vilka 
krav som ställs på historieundervisningen i ett mångkulturellt och globaliserat 
samhälle.224 Enkelt uttryckt hade lärarna av mig fått ramarna för ett lärandemål 
och samtyckt till att göra undervisning av det. 
 
I det här kapitlet undersöker jag det första steget i den process när ett lärande-
mål tolkas och formuleras som ett lärandeobjekt, alltså det steg där lärarna 
konstruerar det avsedda lärandeobjektet.225 Jag kommer att följa lärarnas arbete med 
det avsedda lärandeobjektet förhållandevis närgånget, för att visa på komplexi-
teten och dynamiken i processen när ett flertal åtskilda, olika, problem hanteras. 
Slutligen kommer jag att diskutera hur interkulturell historisk kompetens 
kommer att förstås när lärandemålet analyseras och hur det kommer till uttryck 
i det avsedda lärandeobjektet.  

Att tolka lärandemålet  

Ett lärandemål uttrycks i generella termer. Det är fastställt på förhand och 
förändras inte, exempelvis genom en viss undervisningskontext, med specifika 
elever och ett visst ämnesinnehåll.226 Detta gällde också för det här lärande-
målet, som i sin tur dessutom var mindre specifikt än sådana mål som hämtas 
ordagrant från kursplanen. För att omsätta interkulturell kompetens till konkret 
                                                
 
222 I kommunikationen med lärarna användes genomgående interkulturell (historisk) kompetens som 
ett generellt begrepp för att fånga lärandemålet.  Begreppet preciserades i den konkreta planeringen 
inte till interkulturell historisk /= narrativ/ kompetens. 
223 De kursplaner som gällde fram till 2011 års gymnasiereform: Historia A (HI1201), Historia B 
(HI1202), Historia C (HI1203). Samma lärandemål går fortsatt att utläsa ur den nya ämnesplanen för 
Historia i Gy11 (www.skolverket.se). 
224 Se kapitel 1, s. 9-12, problembilden. 
225 Det iscensatta lärandeobjektet behandlas i de kommande kapitlen (kapitel 5, 6 och 7). 
226 Wernberg (2009) s. 211, Marton & Pang (2006), s. 194.  
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undervisning i historieklassrummet behövde först lärandemålet i sig tolkas och 
operationaliseras. Det var den uppgift som låg för lärarna och mig under våra 
inledande träffar. 
 
Ramarna för det lärandemål jag skissade för lärarna var förhållandevis öppna. 
Jag översatte inledningsvis, preliminärt, interkulturell kompetens med sådana 
kunskaper, färdigheter och attityder som vi behöver för att orientera oss i en mångkulturell 
och globaliserad värld med det vidare tillägget och som historieundervisningen kan bidra 
till att utveckla. Med definitionen angavs således att kompetensen kunde eller 
borde handla om såväl kunskaper som färdigheter och attityder. Likaså innebar 
den inledande definitionen en tydlig inriktning på att vad som avsågs var just en 
kompetens, en förmåga, som skulle kunna användas praktiskt i samhället. För 
övrigt var det fritt för lärarna att utveckla interkulturell kompetens som 
lärandemål, vilket, även om det hade placerats inom ramen för historieämnet, 
ännu inte på något sätt var relaterat till specifika historiska kunskaper och 
färdigheter.  
 
På en generell nivå diskuterade vi och ställde frågor om vad interkulturell 
historieundervisning skulle kunna vara. Vad menade vi med interkulturell? Vilka 
omedelbara tankar väckte det? Och vad innebar interkulturell kompetens? Vad 
gjorde man praktiskt och konkret när man orienterade sig i en mångkulturell, 
globaliserad värld med hjälp av den kompetensen? Vad var det eleverna skulle 
kunna och förstå för att bättre kunna göra detta? Hur skulle vi kunna uttrycka 
lärandemålet interkulturell kompetens i förmågor som eleverna skulle kunna 
utveckla? Och hur skulle undervisningen i historia kunna möjliggöra att eleverna 
gavs tillfälle att utveckla en sådan kompetens? På vad sätt skulle den inter-
kulturella kompetensen vara en historisk kompetens? 
 
Som synes var det svåra och abstrakta frågor vi ställde oss och diskussionen 
kom i mycket att handla om historieämnets syfte i stort. Varför ska elever över 
huvudtaget läsa historia i skolan? I den historiedidaktiska diskussionen framförs 
olika ställningstaganden - för att utveckla kritiskt eller historiskt tänkande, för 
att utveckla historiemedvetande eller kanske för att utveckla demokratisk 
kompetens för att kunna delta som aktiva medborgare i samhället.227 I lärarnas 
samtal förekom samtliga positioner även om kritiskt eller historiskt tänkande 
fick förhållandevis mindre utrymme samtidigt som det ändå betraktades som 

                                                
 
227 Se till exempel Lee (2005 m fl), Rüsen (1987, 2005 m fl), Nordgren (2006), Levstik & Barton 
(2001, 2004).  
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självklart. Historiemedvetande var ett centralt begrepp för Daniel och Anna och 
de menade att historieundervisningen skulle kunna bidra till att eleverna 
utvecklades till demokratiskt kompetenta, handlingsorienterade medborgare.  
 
Min förhoppning var att vi under våra träffar, i första steget, skulle utveckla och 
nyansera interkulturell kompetens som lärandemål för historieundervisningen 
genom att utarbeta en mer precis definition, kanske i form av en begrepps-
hierarki eller en rad förmågor, och att, i andra steget, lärarna därefter skulle 
planera konkret undervisning som skulle iscensättas i klassrummen och på så 
sätt utvärdera definitionen av lärandemålet. Det visade sig emellertid att vi inte 
nådde fram till någon tydlig sådan tolkning i det här skedet av planerings-
processen. De två planeringsstegen - tolkning av målet samt konkreta lektions-
idéer - kom inte att hållas åtskilda, och så småningom övergick träffarna i direkt 
lektionsplanering, utan att vi enats om en övergripande definition av vilka 
dimensioner lärandemålet interkulturell kompetens innehöll. 
 
En konkret idé - att iscensätta på en lektion eller kanske i en examination - som 
fördes fram i det här skedet av diskussionen var att eleverna med hjälp av 
undervisningen skulle bli bättre rustade att hantera främlingsfientlighet. Vid 
tiden för planeringsarbetet fick Sverigedemokraterna och deras partiledare 
Jimmie Åkesson stort medieutrymme, bland annat genom debattartikeln 
”Muslimerna är vårt största utländska hot” som publicerades i Aftonbladet i 
oktober 2009.228 I artikeln redogjorde Åkesson för partiets värdegrund. Då, 
under hösten 2009, var det uppseendeväckande att SD tilläts göra detta i det 
offentliga samtalet. Daniel och Anna tänkte sig, att de förmågor som de letade 
efter när de funderade över vad lärandemålet egentligen innebar, just var 
förmågor som eleverna behövde för att förhålla sig till dessa frågor. Elever som 
utvecklat interkulturell historisk kompetens skulle kunna reagera på Åkessons 
verklighetsbeskrivning, de skulle kunna vara kritiska mot sättet att framställa en 
viss grupp, i det här fallet muslimer, de skulle kunna granska Sverigedemokra-
ternas argumentation och dekonstruera framställningen, och de skulle kunna ge 
historisk kontext till debatten och uttalandena. Samtidigt skulle de också kunna 
förstå de sverigedemokratiska uttalandena, inte i bemärkelsen förstå och 
sympatisera med, utan i bemärkelsen förstå och kunna sätta in i ett historiskt 
sammanhang. Det interkulturella lärandemålet tolkades i det här sammanhanget 
som att elever skulle bli toleranta, fördomsfria, demokratiskt sinnade och vara 
kritiska mot förenklade budskap om samhället och om olika kulturella grupper. 
                                                
 
228 Åkesson (2009). 
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Annorlunda uttryckt sågs lärandemålet med en sådan tolkning som en 
iscensättning av den svenska läroplanens värdegrund.  
 
Uppslaget att använda debattartikeln utarbetades inte vidare men den visar ändå 
på några aspekter av lärandemålet. Dels fanns redan här, i den första konkreta 
idén, underförstått några av de förmågor lärarna kunde tänkas vara ute efter, till 
exempel att kunna kontextualisera, att dekonstruera och att känna igen 
diskurser. Dels synliggjordes ett spänningsförhållande mellan ett mer generellt 
värdegrundsuppdrag och ett mer ämnescentrerat, historiedidaktiskt uppdrag, i 
två tankefigurer som förekom parallellt när lärarna tolkade lärandemålet. Frågor 
som behövde ställas och besvaras i det här skedet för att precisera lärandemålet 
var till exempel vad som skiljer en interkulturell historisk kompetens från en 
generell demokratisk kompetens eller mer precist vari de specifikt inter-
kulturella respektive historiska förmågorna består. En av skolans uppgifter är de 
facto att göra eleverna till goda demokrater, men därav följer inte att det är 
samma sak att dela den svenska värdegrunden och att ta avstånd från 
odemokratiska partier som att vara interkulturellt historiskt kompetent.   
 
Sammanfattningsvis visade det sig ganska omgående att det var en komplicerad 
uppgift att tolka lärandemålet interkulturell historisk kompetens och klargöra 
vilka dimensioner det innehöll. Det krävdes helt enkelt en avancerad innehålls-
analys. På en övergripande nivå fanns ändå en samsyn och lärarna verkade 
intuitivt veta vad de ville uppnå. Däremot var det svårt att slå fast vad lärande-
målet betydde i konkreta formuleringar, en svårighet som, uppfattar jag det, 
både hade att göra med att lärandemål överhuvud taget, och i synnerhet i det 
här fallet, uttrycks i så generella termer och med den otydlighet som uppstod 
genom att lärandemålet interkulturell historisk kompetens lätt kom att 
sammanfalla med läroplanens värdegrundsuppdrag. Tillspetsat handlar den 
spänningen om hur ett värdeperspektiv, med mål att eleverna blir en del av 
samtidens värdegemenskap så som den kommer till uttryck i läroplanen, 
förhåller sig till ett historiedidaktiskt perspektiv, med mål att eleverna förstår 
hur denna och andra värdegemenskaper vuxit fram och förändras.  

Att konstruera ett lärandeobjekt  

Det visade sig att när lärarna skulle tolka lärandemålet formulerade de det i 
termer av aktiviteter, uppgifter och frågor snarare än i en uppsättning förmågor. 
Det verkade finnas ett behov att omsätta det generella lärandemålet relativt ett 
specifikt historiskt innehåll och därför kom diskussionen tidigt att riktas mot att 



 

85 

ringa in ett lämpligt område. Med andra ord började lärarna konstruera ett 
lärandeobjekt för att förstå lärandemålet. Under planeringsprocessen diskutera-
des många alternativ där olika grunder för urval lyftes fram och olika tolkningar 
av lärandemålet gjordes. Av de olika förslag som kom upp är det två som jag 
väljer att kommentera närmare, dels ett förslag som hade globalhistoria som 
utgångspunkt, dels ett förslag som utgick från en mer traditionell Europa-
centrerad historia men med fokus på olika perspektiv.  

Ett möj l ig t  lärandeobjekt -  f råges tyrd g lobalhis tor ia 

Ett alternativ som tidigt erbjöd sig var att försöka lägga upp kursen utifrån 
någon eller några få välvalda centrala ”globala historiska frågor”. Så som Daniel 
och Anna diskuterade fanns två grunder för detta, dels en uppfattning om att 
det fanns fördelar med en frågestyrd undervisning i sig, dels en uppfattning om 
att ett undervisningsinnehåll som skulle användas för att utveckla interkulturell 
kompetens borde vara globalt till sin karaktär. Om undervisningen organisera-
des utifrån några få stora frågor skulle dessa vägleda lärarna både i urvalet av 
det historiska innehåll som skulle tas upp under kursen i stort, och i de specifika 
momenten, och vidare i överväganden av hur detta i sin tur skulle behandlas.229 
Det var därför viktigt att frågorna var tillräckligt omfattande så att de verkligen 
kunde användas för att organisera kursen. Som centrala globala historiska 
frågor betraktade lärarna sådana frågor som påverkat och förändrat livet för 
många människor i det förflutna och som utmanar mänskligheten idag och 
imorgon.230 I diskussionen hävdade Daniel och Anna att sådana frågor inte 
kunde behandlas inom ramen för en snäv nationell eller regional kontext.  
 
Att enas om vilka dessa globala frågor skulle vara visade sig dock svårare. 
Lärarna använde flera träffar till att diskutera olika möjligheter. Bland historie-
lärarna på skolan hade man redan provat att låta grundkursen inledas med 
frågan om orsakerna till den ojämna fördelningen mellan olika samhällen, och 
man utgick då från Jared Diamonds bok Vete, vapen och virus, där Diamond 
lägger en fråga i munnen på sin vän Yali från Papua Nya Guinea: ”Hur kommer 
det sig att ni vita har framställt så mycket cargo (varor) och tagit med det till 

                                                
 
229 Det val läraren därmed gör, valet av organiserande fråga, leder direkt över i två av de ofta 
omtalade ”didaktiska frågorna”, nämligen VAD och HUR, vad ska behandlas, alltså vilket historiskt 
innehåll, och hur ska detta innehåll behandlas, alltså struktureras och perspektiviseras. Lägg märke 
till att båda frågorna kopplas till innehållet, såväl vad-frågan som hur-frågan.  
230 Jfr t ex Merryfield & White (2007). 
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Nya Guinea, medan vi svarta har haft så lite eget cargo?”.231 När frågan hade 
använts som utgångspunkt hade undervisningen kommit att handla om försörj-
ning, spridning av grödor och djur, utveckling av teknik, samhällsorganisation 
och kontakt mellan olika grupper samt placerats i ett långt tidsperspektiv. 
Också eleverna i den här studien (den årskurs två-klass Daniel nu planerade för) 
hade börjat sina historiestudier på det sättet. Nu gällde det emellertid för Daniel 
och Anna att hitta andra globala historiska frågor som kunde organisera den 
återstående delen av kursen. Daniel och Anna formulerade möjliga frågor runt 
flera områden, som politik, ekonomi, kulturella och sociala områden samt miljö. 
Kanske skulle det vara möjligt att bygga ett moment runt internationell, global 
handel och ekonomiska utbyten? Eller varför inte migration? Dessa två idéer 
diskuterades förhållandevis detaljerat såtillvida att lärarna började skissa på 
upplägg. Båda områdena hade sina fördelar; de omfattade båda ett stort geogra-
fiskt rum, det var möjligt att se långa historiska processer samtidigt som det 
skulle gå att dyka ner i mer modern historia (den ekonomiska globaliseringen 
respektive migrationsströmmarna efter andra världskriget) för att göra för-
djupade studier, och båda områdena skulle vidare kunna visa på möten mellan 
människor och kulturer. Till sin hjälp hade Daniel och Anna en del 
facklitteratur; på deras skrivbord låg under den här planeringsperioden, förutom 
Diamonds Vete, vapen och virus, till exempel också Alfred J. Crosby: Den 
ekologiska imperialismen, McNeill & McNeill: Mänskliga nätverk och Hettne, Sörlin 
& Östergård: Den globala nationalismen: nationalstatens historia och framtid.232  
 
Vare sig global handel eller migration omvandlades dock till konkreta 
undervisningsidéer. Närmast kom man med en idé som tog sin utgångspunkt i 
några artiklar om trafficking som Daniel hade använt tidigare (i en av sina 
samhällskunskapskurser). Med trafficking som ämne tänkte man sig att 
behandla något mer än det senaste decenniets sexhandel och ta fasta på ojämna 
relationer mellan olika delar av världen i samband med förflyttningar av 
människor (kanske slavhandel, gästarbetare). Det som fick lärarna att driva idén 
med trafficking relativt långt var dock något mer konkret, nämligen att det 

                                                
 
231 Diamond (1999), s. 14. Frågan uttrycktes i undervisningen på skolan på olika sätt (med delvis 
olika innebörd): (A) Hur kom industri och länder i europeisk stil (nationalstater) – i stället för högt 
utvecklade jordbruksimperier som Kina och Indien – att definiera vår värld?; (B) Hur och varför har 
stora delar av världen och dess folk dömts till växande fattigdom? Har vissa delar av världen blivit 
rika på bekostnad av att andra blivit fattiga?;  C) Hur och varför har europeiska sätt att organisera 
världen (politiskt, ekonomiskt) blivit förhärskande överallt?; D) Varför koloniserades inte Europa av 
mäktiga stater från det svarta Afrika? Varför kom inte inkahövdingen Atahualpa över havet och tog 
Spaniens kung till fånga, istället för tvärtom?  
232 Diamond (1999), Crosby (1999), McNeill & McNeill (2006), Hettne, Sörlin och Östergård (2006). 
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skulle kunna gå att göra en bra övning utifrån de sju artiklar Daniel samlat på 
sig. Med artiklarna kunde man som lärare visa på betydelsen av diskurser, 
genom att det i de här artiklarna blev tydligt att samtalet om trafficking i den 
politiska och mediala debatten förts på ett visst sätt, där vissa perspektiv å ena 
sidan uppmärksammats (i det här fallet kvinnorna som offer, den organiserande 
brottsligheten och internationella åtgärder) medan andra perspektiv å andra 
sidan dolts (i det här fallet de svenska män som betalar för att utnyttja 
kvinnorna). Lärarna gillade idén att visa att de historier och bilder vi får till oss 
inte är givna eller självklara, utan att det när något sägs också finns det som inte 
sägs, och menade att detta skulle vara givande att arbeta med i historiekursen. I 
den här diskussionen, när Daniel och Anna funderade över vad eleverna skulle 
kunna göra i en möjlig övning, framskymtade en aspekt av lärandemålet som 
senare kom att bli allt viktigare. Interkulturell historisk kompetens förstods som 
förmåga att identifiera diskurser och en förståelse av att en dominerande 
diskurs innebär att medan något sägs och synliggörs är det samtidigt något som 
inte sägs utan osynliggörs.  
 
Ganska snart övergavs trafficking-idén; även om lärarna trodde på den så skulle 
den kräva alltför mycket planering (i form av att hitta material, konkretisera i 
bra elevövningar, se till att den historiska kontexten blev meningsfull, anpassa 
upplägget så att det var välgrundat i kursplanen etc.) för att det inte skulle bli 
löst och spekulativt, vilket kunde vara en risk. Anna, vars elever var samhälls-
vetare och skulle läsa fortsättningskursen, till skillnad från Daniels naturvetare, 
hade också hela tiden en önskan att spara en del av det som hon och Daniel nu 
diskuterade till nästkommande kurs. Pedagogiska såväl som praktiska 
överväganden kom därmed att avgöra att lärarna inte fullföljde de här idéerna. 

Lärandemålet  interkulture l l  kompetens genom globalhis tor ia 

Vad hände med lärandemålet interkulturell kompetens när det förstods utifrån 
en frågestyrd globalhistoria? Jag vill lyfta fram några slutsatser utifrån lärarnas 
diskussion. För det första tycks lärandemålet medföra att lärarna vill avlägsna 
sig från en nationalstatshistoria. När Daniel och Anna letar efter globala histo-
riska frågor som kan organisera kursen menar de samtidigt, implicit, att den 
fråga som brukar styra är hur de europeiska nationalstaterna eller den 
europeiska kulturen uppkommit och format vår värld. Detta går igen i de flesta 
upplägg av historiekurser, så som Daniel och Anna ser det. De pratar om ”den 
vanliga europahistorien” eller ”nationshistorien”. Resonemanget går att koppla 
till en rådande ”metodologisk territorialism” där nationalstaten är den 
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grundläggande analysenheten233 och till Nordgrens läroboksgenomgång där han 
påvisar att just berättelsen om nationalstaten är den underliggande meta-
berättelsen i historieläroböckerna.234 Nordgren menar dessutom, att även om 
frågan (om hur nationalstaterna vuxit fram) inte uttalas eller ställs explicit så 
finns den ändå där, som den dominerande organiserande principen. Även om 
dagens historieläroböcker, eller för den delen, och ännu mindre rimligen, 
dagens historieundervisning, inte sysselsätter sig med nationalstatshistoria i 
nämnvärd utsträckning, till skillnad från hundra år tidigare då historieämnet 
växte fram hand i hand med den svenska nationalromantiken, så utgör ändå 
nationalstatshistorien den underliggande metaberättelsen. Med sitt fokus på 
globala historiska frågor vill Daniel och Anna emellertid formulera en annan 
fråga som undviker detta. För Daniels del kommer tankefiguren med den 
styrande, underliggande metaberättelsen att finnas med i hela planerings-
processen, och senare i den iscensatta undervisningen, som något han som 
lärare aktivt förhåller sig till. 
 
För det andra aktualiseras frågan om det är så att lärandemålet i sig får 
konsekvenser för det historiska innehållet. Passar vissa historiska perioder 
bättre för en undervisning som skulle kunna leda till att eleverna utvecklar 
interkulturell historisk kompetens? Åtminstone tycks det som att Daniel och 
Anna intuitivt väljer visst historiskt innehåll, vissa händelser och processer som 
illustrerar kulturella skillnader, möten mellan kulturer och nätverk mellan 
samhällen. Här blir det också tydligt hur tätt lärares stoffurval (egentligen: valet 
av historisk berättelse) och de frågor som ställs till kursen hänger ihop. Om den 
organiserande frågan till exempel är Yalis fråga om den ojämlika fördelningen i 
världen är det inte möjligt för läraren att låta kursen få en kronologisk början i 
till exempel Antikens Grekland, eller för den delen i Mesopotamien. Svaret kan 
inte utgöras av enbart berättelsen om den västerländska civilisationens 
framväxt. Det geografiska rummet som impliceras i frågan är större än så, 
tidsperspektiven är längre och själva tematiken en annan. Med Yalis fråga måste 
läraren troligen ta sin utgångspunkt i hela mänsklighetens historia och till 
exempel lyfta fram de tidiga bosättningar som möjliggjordes av vildbestånd av 
vete och korn på bergssluttningarna i sydvästra Asien, och vidare belysa hur 
övergången till livsmedelsproduktion också uppkommit på andra håll i världen. 
Så småningom kan då Antiken behandlas - men som del i en annan historisk 

                                                
 
233 Scholte (2002), s. 22-23. 
234 Nordgren (2006), s. 204-207. 
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berättelse än den om den västerländska civilisationen. Valet av fråga blir 
avgörande för vilken historisk berättelse som blir undervisningens innehåll. 
Därmed inte sagt att det måste vara en kronologisk historisk berättelse. Utifrån 
Yalis fråga kan man börja i nutiden, uppmärksamma skillnader mellan dem som 
har och inte har ”cargo”, söka sig bakåt och ge historiska sammanhang och 
förklaringar till detta. Eller man kan börja när de spanska erövrarna stod mot 
ursprungsbefolkningen på den amerikanska kontinenten och söka sig både 
bakåt och framåt. Poängen är att en viss historisk fråga bestämmer vad 
berättelsen kan tillåtas handla om, geografiskt, tidsmässigt och tematiskt. 
 
För det tredje tycks tolkningen av lärandemålet när det förstås genom 
globalhistoria peka mot behovet att ha tillgång till en övergripande, bred 
(global) historisk referensram. Här handlar det om vilka innehållskunskaper 
som är väsentliga för den interkulturella kompetensen och, minst lika viktigt, 
vilken typ av innehållskunskaper. Daniel och Anna är ute efter att ta stora grepp 
överlag. Förutom att de vill att eleverna ska få tillgång till ett stort geografiskt 
rum, större än Europa, vill de att eleverna ska se de stora utvecklingslinjerna. 
Annorlunda uttryckt lyfter de fram “la longue durée” med sina trögrörliga 
strukturella förändringar snarare än händelsehistoria. När Daniel och Anna 
försöker hitta stora globala historiska frågor så gör de det också utifrån sina 
erfarenheter om hur elever lär sig och vad som brukar innebära svårigheter för 
eleverna. Det kan vara svårt att få ihop de historiska sammanhangen om man 
inte har något att hänga upp det på. Daniel och Anna menar att sådana frågor, 
om de tillåts styra kursen från början, kan erbjuda tolkningsramar som man kan 
återkomma till under kursen och fördjupa resonemangen inom.  
 
Resonemanget om en globalhistorisk tolkningsram anknyter i viss mån till en 
diskussion som förts inom den historiedidaktiska forskningen. Framför allt i en 
brittisk kontext, har man uppmärksammat att elever har svårt att dra slutsatser 
om hur enskilda studerade historiska förlopp och fenomen passar in i den stora 
historien; man menar att elever ofta saknar ”the big picture”. Detta gäller också 
elever som har utvecklat god förmåga till historiskt tänkande och är duktiga på 
att till exempel arbeta med källor och resonera om historiska orsaker. Det är när 
de ska få ihop de olika bitarna som det ofta brister. För att komma till rätta med 
detta har bland andra Peter Lee och Denis Shemilt påbörjat forsknings- och 
utvecklingsprojekt runt ”narrative frameworks” och ”usable historical 
frameworks”, där tanken är att lärare ska tillhandahålla övergripande historiska 
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ramverk samtidigt som elever också får jobba med djupstudier. 235 Det är lätt att 
tänka sig att Daniel och Anna, om de velat och haft mer tid, skulle kunna ha 
konstruerat ett sådant övergripande ramverk, till exempel runt migration, 
handel eller försörjning, som de och eleverna sedan hade återvänt till under hela 
kursen.  
 
Trots att lärarna alltså ser tydliga vinster med att ta sig an en global fråga och 
konstruera undervisningen utifrån det, väljs alltså det alternativet till slut ändå 
bort. Däremot finns tankarna kvar, och när Daniel senare under läsåret ska 
planera för en annan kurs gör han ett globalhistoriskt upplägg.  

En perspektivhis tor ia? 

Nästa steg i planeringsprocessen kom att innebära att lärarna tillfälligt övergav 
sin ambition att hitta ett historiskt innehåll att omsätta interkulturell kompetens 
på (trots att detta tidigare kändes avgörande för att komma ifrån alltför 
abstrakta resonemang). Nu kom de istället att fokusera på förmågor.236 Istället 
för att försöka hitta en global fråga att utgå från tog Daniel och Anna nu fasta 
på en annan tolkningsmöjlighet av lärandemålet. De menade att några av de 
förmågor som elever borde utveckla för att bli interkulturellt kompetenta var 
förmågan att se att det finns olika perspektiv och vidare förmågan att kunna 
skifta mellan perspektiv. Det handlade om att se att människor ur olika sociala 
och kulturella miljöer och från olika tider tolkar eller har tolkat världen olika. 
För att kunna sätta sig in i någon annans perspektiv var det också viktigt att 
eleverna utvecklade förmågan att inte ta sina egna värderingar för givna, 
resonerade Daniel och Anna.  
 
Det är värt att notera att våra samtal nu kom att ligga förhållandevis nära de 
diskussioner om interkulturell kompetens som finns i litteraturen och som vi 
inledningsvis under våra träffar hade tagit del av, men då lagt åt sidan.237 Nu var 
det emellertid, återigen, en idé om en konkret övning som gav planeringen 
bränsle. Daniel hade redan när han några månader tidigare blev tillfrågad om 
han ville vara med i forskningsprojektet, börjat tänka ut en perspektivövning. 

                                                
 
235 Lee & Howson (2009), s. 211-261, Shemilt (2001), s. 83-101 och Shemilt (2009), s. 141-209. 
236 Varken den tidigare innehållsdiskussionen eller den nu aktuella förmågediskussionen var på 
något sätt renodlade, utan beskrivningen är mer en fråga om vad som var centralt i diskussionen och 
vad som var bakgrund. 
237 Jag hade refererat en del av forskningen om interkulturell kompetens, och lärarna hade tagit del 
av Halvdan Eikelands definition av interkulturell historisk kompetens. (För Eikelands definition, se 
tidigare kapitel 2, s. 59-60.) 
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När han och Anna nu diskuterade hur de skulle kunna utforma övningen, som 
senare kom att ingå i den iscensatta undervisningen som ”Vox populi-
övningen”, kunde de sätta ord på vilka förmågor de egentligen var ute efter att 
försöka utveckla och hur de kunde tolka lärandemålet. 
 
Förmåga till perspektivskifte och förmåga till självreflektion och ifrågasättande 
av egna värderingar kom att bli lärarnas preliminära operationalisering av 
lärandemålet interkulturell kompetens. När denna nu, till slut, var gjord var 
lärarnas uppgift att konstruera historieundervisningen så att den gav möjligheter 
för eleverna att utveckla dessa förmågor. På sätt och vis var det då ”endast” en 
fråga om att välja rätt historiskt innehåll, det vill säga historisk period, 
förändringsprocesser, händelser, där detta lät sig göras - där relevanta kunskaper 
återfanns och de utpekade förmågorna lät sig övas. Men samtidigt var 
operationaliseringen fortfarande så pass vag att den inte utgjorde någon riktigt 
handfast vägledning. Vad innebar egentligen förmåga till perspektivskifte? Vad 
för slags perspektiv? Och innebar skifte att eleverna skulle kunna tänka som 
någon annan, eller kunna vrida på ett problem ur många olika synvinklar? Utan 
att dessa frågor var helt lösta avslutades ändå den fas av planeringsprocessen 
där lärarna hade tagit sig för att definiera lärandemålet och beskriva dess 
dimensioner, till exempel i form av kunskaper, färdigheter och attityder. Från 
att de försökt fånga lärandemålet i mer abstrakta termer bestämde Daniel och 
Anna sig helt enkelt för ett undervisningsinnehåll att arbeta med.  
 
Lärarna valde att behandla andra världskriget (både Daniel och Anna) och kalla 
kriget (enbart Daniel, eftersom Anna tänkte jobba vidare med det senare under 
nästa kurs). Den operationalisering av interkulturell kompetens som gjorts 
innebar att det borde vara möjligt att behandla vilken historisk period som helst 
”interkulturellt” och med hänsyn till en kronologisk kursplanering passade 
andra världskriget och kalla kriget bra in, då kursen inte behandlat 1900-talet i 
någon nämnvärd utsträckning (för Daniels del, Annas elever hade läst 
folkhemmet) och världspolitiken efter 1945 inte alls. Valet av historiskt innehåll 
blev på så sätt ”odramatiskt” nu när lärandemålet hade omsatts i förmågor. 
 
Nu tog planeringen fart på riktigt. Plötsligt haglade idéer och uppslag, material 
samlades in och övningar konstruerades. Här kände sig lärarna hemma och det 
var så här de var vana att arbeta. Vad lärandemålet interkulturell historisk 
kompetens egentligen var för något skulle få preciseras genom att relateras till 
det valda historiska innehållet. Daniel, som sökte på nätet efter material, fick en 
idé om en konkret övning när han tittade i National Archives’ webbarkiv om 
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andra världskriget.238 Runt olika typer av källor, som dokument, kartor, 
tidningsartiklar, foton, tecknade serier etcetera, skulle de kunna bygga en övning 
där elever fick jobba med hur det, beroende på valet av källor, går att konstru-
era olika historiska berättelser.239 Andra världskriget passade bra för detta och 
han skulle sedan kunna göra liknande övningar på kalla kriget. Vidare kom 
lärarna att under novemberlovet (två veckor innan undervisningen började) gå 
en kurs som gav dem redskap och material som de kunde ta direkt med sig in i 
den pågående planeringen. Den veckolånga kursen behandlade metoden Facing 
History And Ourselves och gavs av den amerikanska organisationen med samma 
namn.240 FHAO arbetar med att utveckla undervisning, producera material och 
anordna workshops där man utgår från historiska fallstudier för att diskutera 
frågor om mänskligt beteende, om fördomar, våld, rädsla och ansvar, och för 
att göra kopplingar till nutiden och unga människors egna liv och valmöjlig-
heter.241 Daniel och Anna använde inte FHAO rakt av men de kunde hämta en 
hel del material och inspiration från metoden. De såg också till att skolan köpte 
in, och de började läsa, boken WeimarTyskland. Löfte och tragedi av Eric D. Weitz, 
som kommit ut under sommaren.242 Kursen och boken fick tillsammans det 
resultatet att lärarna valde att lägga mer tid på Weimarrepublikens Tyskland än 
de tänkt från början. Kursen ledde också till att Daniel och Anna bestämde sig 
för att låta eleverna skriva loggböcker där de skulle ges möjlighet att koppla 
historien till sina egna liv.  
 
Med en preliminär operationalisering av interkulturell kompetens i förmågor att 
utveckla (perspektivskifte och självreflektion/ifrågasättande av egna värde-
ringar), med ett valt historiskt innehåll (andra världskriget och, även om plane-
ringen av det var en senare fråga, kalla kriget), och med tillgång till resurser och 

                                                
 
238 www.nationalarchives.gov.uk  
239 I slutändan genomfördes inte den idén. Istället konstruerade Daniel en övning som i stort sett helt 
byggde på fotografiskt bildmaterial. Den ursprungliga idén strandade på att det var krävde för mycket 
tid och arbete att ta fram ett bra material, med svenska översättningar etc., av samma breda karaktär 
som National Archives gjort.  
240 Kursen organiserades av Forum för levande historia, Facing History And Ourselves, 
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, Stockholms universitet, Skolverket, Högskoleverket och 
Michael Frieds stiftelse. 
241 Förintelsen är den centrala studien, men också andra fallstudier som folkmorden i Rwanda, den 
amerikanska medborgarrättsrörelsen, kulturrevolutionen i Kina, slöjdebatten i Frankrike, 
immigrationspolitik i Storbritannien används. FHAO följer alltid en femstegsmodell, där första steget 
innehåller texter och övningar om vad det innebär att vara individ i ett samhälle, det andra steget 
innehåller teorier och övningar om kultur och ”vi och dom”, det tredje steget är själva de historiska 
fallen, det fjärde behandlar frågan om minnena av förtryck och våld, samt skuld och försoning och 
det femte steget, slutligen, inriktar sig på handling, att välja att delta och ta ställning i dagens 
samhälle. 
242 Weitz (2009).  
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material (National Archives, FHAO, WeimarTyskland - och en del annat) var 
lärarna redo att sätta igång med detaljplaneringen i form av de lektioner som 
skulle iscensättas.  

Lärandemålet  interkulture l l  kompetens genom perspektivhis tor ia  

Vad hände med lärandemålet interkulturell kompetens när det förstods utifrån 
perspektivskifte och ifrågasättande av egna värderingar? För det första är det 
värt att framhålla att lärandemålet nu uttrycktes i förmågor som eleverna skulle 
utveckla, och vidare att dessa förmågor stämde rätt väl med mer generella 
teoretiska definitioner av interkulturell kompetens.243 I historieplaneringen 
handlade det om att konkretisera vad det var eleverna skulle kunna göra med de 
historiska kunskaper och färdigheter de skulle få möjlighet att lära i 
undervisningen. Samtidigt, vilket är viktigt, var det historiska innehållet och 
dess behandling inte godtyckligt. Daniel och Anna menade att det hade stor 
betydelse hur de valde att angripa och presentera innehållet - alltså vilken 
”version” av historien som eleverna skulle få, vilket det geografiska rummet 
skulle bli och vilka perspektiv som skulle anläggas. Samtidigt som lärandemålet 
uttrycktes i förmågor var det fortsatt centralt för Daniel, att interkulturell 
historisk kompetens som lärandemål med nödvändighet måste innebära ett 
vidgat geografiskt rum och en problematisering av en (tidigare, möjligen 
oproblematiserad) europacentrerad historisk berättelse. I planeringen av båda 
momenten kom Daniel därför att arbeta med att eleverna skulle få möjlighet att 
analytiskt betrakta de historiska berättelser som de hade med sig och möjligen, 
eller troligen, tog för givna.  
 
För det andra är det osäkert om interkulturell kompetens som lärandemål fick 
särskilt mycket klarare konturer under den här processen. Även om lärande-
målet nu uttrycktes i förmågor var det fortfarande svårt att nagla fast en 
definition över vad det kunde vara. Lärarna värjde sig mot att slå fast något 
utan ville snarare mena att det ändå kunde vara en mängd ting. Visst var det här 
viktigt, men också det här och det här. Lärandemålet interkulturell historisk 
kompetens verkade otydligt, närmast undflyende. Istället kom diskussionerna 
nästan alltid att handla om möjliga undervisningsidéer eller tidigare upplägg och 
övningar som Daniel och Anna hade genomfört och som innehållit aspekter 
som kunde vara relevanta nu också. När den generella kompetensen skulle 
omsättas i en specifik kompetens, som interkulturell historisk kompetens, blev 
                                                
 
243 Jämför diskussionen i kapitel 2, s.52 ff. 
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behovet att planera och iscensätta verklig undervisning påträngande. Att detta 
var en framkomlig väg för lärarna och dessutom verkade stämma med lärar-
kompetensens karaktär, syns också i att det som sätter fart på planeringen, både 
i globalhistorieupplägget och i det mer perspektivhistoriska upplägget, är när 
lärarna utvecklar idéer om hur de kan konstruera konkreta övningar som 
eleverna kan arbeta med. På så sätt informerar lärarnas erfarenheter från klass-
rummet redan från början deras intentioner och planeringsarbete.   
 
Med andra ord övergick lärarna till att konstruera ett konkret lärandeobjekt i ett 
läge där lärandemålet ännu inte var färdigutvecklat och de kom därmed att byta 
strategi på så sätt att de övergick till att utveckla interkulturell historieundervis-
ning från ”lärandeobjekt-hållet” istället för från ”lärandemål-hållet”.  

Undervisningssekvensen tar form 

Nu skildes Daniels och Annas vägar åt. De hade olika elevgrupper och olika 
antal lektioner till sitt förfogande och den mer detaljerade planeringen kom 
därför att skilja sig åt i stora delar. Här försvinner därför Anna ur texten. Hon 
och Daniel fortsatte visserligen att träffas under organiserade former för att 
diskutera historia och främst för att konstruera övningar och utbyta erfaren-
heter efter genomförda lektioner, men från och med nu följde jag enbart 
Daniel. När Daniel skulle planera den avslutande tredjedelen av kursen hade 
han 25 lektioner till sitt förfogande, 12 av dessa avslutades före jul och de 
resterande 13 påbörjades några veckor in på vårterminen. Det föll sig därför 
naturligt att dela upp undervisningssekvensen i två moment, där det första 
skulle handla om andra världskriget. Det var också detta den inledande plane-
ringen koncentrerades till. Samtidigt fanns det andra momentet med i plane-
ringen. Daniel tänkte sig hela tiden att han skulle kunna göra på ungefär samma 
sätt med kalla kriget, på så vis att han skulle återvända till vissa frågor och för-
djupa dem och att eleverna skulle få göra liknande övningar men med annat 
material och på en högre progressionsnivå. Det skulle inte heller tillkomma 
några nya lärandemål under det andra momentet, utan de skulle vara desamma.  
 
Daniel satte igång med planeringen för undervisningssekvensen, först grovt för 
båda momenten och sedan mer detaljerat för det första. Han kopplade till 
kursmål och betygskriterier, han formulerade övergripande frågor till varje 
moment och han funderade över examinationsformer. Avsnittet om Weimar 
och andra världskriget skulle avslutas med en hemskrivning medan avsnittet om 
kalla kriget skulle examineras mer praktiskt, genom att eleverna fick använda 
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det de lärt sig på något sätt, än så länge oklart vad. Daniel letade material, texter, 
bilder, filmer och skaffade institutionsrättigheter till filmerna. Han började lägga 
upp sina föreläsningar och konstruerade ett antal övningar. Alltihop samlades 
sedan digitalt, på skolans lärplattform, så att eleverna enkelt skulle kunna 
komma åt föreläsningar, material, övningar och examinationer.244 
 
Det är också värt att notera att Daniel tog med sig sina erfarenheter av elevers 
förförståelse in i planeringsarbetet. Även om klassen bestod av 28 individer, av 
olika kön, klass och etnicitet, bedömde han ändå deras gemensamma historiska 
erfarenheter som såpass likartade att han konstruerade undervisningen utifrån 
att de delade en gemensam berättelse (om andra världskriget), som kunde bilda 
utgångspunkt för hur innehållet kunde behandlas. Annorlunda uttryckt utgick 
han från att eleverna hade en historiekulturell gemenskap. Också de elever som 
hade utländsk bakgrund och som troligen också hade andra historiekulturella 
erfarenheter, hade till exempel gått högstadiet i Sverige.245 

På kryss mellan lärandemål och lärandeobjekt - en dynamisk process 

Efter att ha följt lärarna i deras arbete att göra lärandemålet interkulturell 
historisk kompetens till ett undervisningsbart lärandeobjekt vill jag föra ett 
sammanfattande resonemang om hur en sådan process kan gå till, vari den kan 
bestå och hur långt den ledde i det här fallet.  
 
Att lärare ständigt gör lärandeobjekt av lärandemål är kanske självklart, men det 
är inte självklart hur den processen går till. I det här fallet definierades lärande-
målet interkulturell historisk kompetens preliminärt som sådana kunskaper, 
attityder och färdigheter som vi behöver för att orientera oss i en mångkulturell och 
globaliserad värld och som historieundervisningen kan bidra till att utveckla. Det skissade 
lärandemålet uttrycktes alltså i generella termer och gavs på förhand. När det 
skulle göras till ett lärandeobjekt, till något det gick att undervisa om, hade 
lärarna en mängd uppgifter att lösa. De skulle tolka lärandemålet, alltså formu-

                                                
 
244 För Daniel och lärarna på skolan utgjorde lärplattformen också ett webbarkiv över all 
historieundervisning som genomfördes och genomförts. Daniel kunde därför vid något tillfälle ta hjälp 
av vad andra lärare gjort förut, även om det allra mesta konstruerades från början. Däremot skulle 
det visa sig att det material och de upplägg Daniel och Anna arbetade fram skulle komma att spridas 
till andra lärare. Ett år senare hade ytterligare sex klasser helt eller delvis arbetat med Historiens 
ansikte eller Kampen om minnet. 
245 I Annas klass fanns emellertid en utbytesstudent från Japan vars historiska berättelser skilde sig 
markant från de andra elevernas, vilket Anna kom att utnyttja för att problematisera vad som format 
och vad som ingick i de svenska elevernas berättelser. 
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lera vad det verkligen betydde, och vidare vad det innebar i relation till den 
aktuella kursen, det aktuella innehållet och den aktuella elevgruppen.  
 
Den här processen var synnerligen dynamisk. Lärarna rörde sig mellan frågor 
om vad de skulle undervisa om och hur de skulle behandla det. De rörde sig 
mellan att tolka lärandemålet i abstrakta termer och försöka vaska fram 
förmågor som konstituerade lärandeobjektet och att tolka lärandemålet i 
konkreta termer och relatera till tidigare och tänkta undervisningsupplägg. De 
rörde sig mellan teoretiska analyser och sin egen erfarenhet och förförståelse. 
Lärarna tolkade lärandemålet, konstruerade det indirekta lärandeobjektet (de 
förmågor eleverna skulle utveckla) samt det direkta lärandeobjektet (det prak-
tiska innehåll undervisning och lärande skulle utföras på) på samma gång. I det 
här fallet är det rimligt att tro att tillvägagångssättet delvis förklaras av att 
lärandemålet var så pass nytt, ovant och otydligt, och att lärarna därför inte 
kunde gå mer systematiskt tillväga.  
 
Ett sätt att beskriva planeringsprocessen för att visa på dess dynamik är att se 
den som en process med alternativa ingångar. Det tycks som att det finns olika 
ingångar till att operationalisera lärandemålet till ett lärandeobjekt. Planerings-
processen kan ha alternativa startpunkter och utvecklas därifrån. (Se figur 3 
följande sida.) En sådan ingång kan vara en nyckelövning som man vill 
genomföra, och den fortsatta frågan blir då vilka förmågor övningen kommer åt 
och vilken förståelse den kan ge förutsättningar för. En annan ingång kan vara 
en särskilt viktig färdighet eller förmåga som man vill att eleverna ska utveckla 
med följdfrågan vilka kunskaper eleverna behöver för att kunna tillämpa 
färdigheten och vad det är de kan göra när de tillägnat sig färdigheten. Vidare 
kan man tänka sig att ett specifikt, centralt innehåll fungerar som en ingång där 
den fortsatta frågan blir vilken förståelse eleverna kan nå och vad de kan göra 
med innehållet. På samma sätt hade det säkert varit möjligt att börja med en 
viktig resurs (en lärobok, en film, några artiklar), med en idé om en 
examination, med en metod eller med ett kursmål. I det här fallet blev det 
nyckelövningar, specifika förmågor som lärarna ville att eleverna skulle utveckla 
samt deras egen förståelse av vilka idéer som är bärande, som vid olika tillfällen 
satte igång processen.246 
 

                                                
 
246 Ett sådant sätt att beskriva planeringsprocessen återfinns i det amerikanska planeringsverktyget: 
Understanding by Design som utarbetats av Grant Wiggins & Jay McTighe (2005). Se även 
www.ubdexchange.org och www.grantwiggins.org.  
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Figur 3: Olika ingångar i planeringsprocessen. När det generella lärandemålet ska omformuleras 
som ett specifikt lärandeobjekt, möjligt att undervisa om, verkar det finnas olika ingångar i lärarnas 
process. I det här fallet var nyckelövningar, specifika förmågor och central förståelse sådana start-
punkter för planeringen.247  
 
I figuren visas hur lärarna gav sig i kast med uppgiften att iscensätta inter-
kulturell historieundervisning från två håll, från lärandemål-hållet respektive 
från lärandeobjekt-hållet. Inledningsvis var de mest fokuserade på lärandemålet 
för att därefter överge det och alltmer fokusera det konkreta lärandeobjektet. 
En intressant fråga blir då i vad mån lärandemålet kom att forma och få 
konsekvenser för vilket lärandeobjekt som utvecklades och, omvänt, i vilken 
mån olika konkreta undervisningsidéer kom att styra och få konsekvenser för 
hur lärandemålet tolkades.   
 
Vad kan vi slutligen säga om interkulturell historisk kompetens som lärandemål 
och lärandeobjekt? Det är viktigt att betona att detta kapitel endast behandlat 

                                                
 
247 Modellen baseras på Wiggins & McTighe (2005), s. 256-259.  
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lärarnas förberedande planering och dess resultat i ett avsett lärandeobjekt. Jag 
har gjort en sammanställning av hur lärandemålet tolkades och förstods i den 
process jag följt genom att lyfta fram det som efter planeringsarbetet framstod 
som mest centralt och sortera det under rubrikerna ”erfara”, ”tolka”, 
”orientera” (tabell 3 följande sida). Rubrikerna är valda för att ge en första 
fingervisning om hur lärarna tolkade lärandemålet interkulturell kompetens i 
relation till de modeller som finns. För det första framgår av sammanställningen 
att det verkade finnas vissa typer av innehållskunskaper som uppfattades som 
mer centrala än andra. Det var tydligt att lärarna ville bort från händelsehistoria 
och nationalstatshistoria, och ett val som de intressant nog hade lättare att 
formulera i termer av negationer, vad de ville bort från, än i termer av vad de 
ville lyfta fram. För det andra fanns det vissa förmågor som var centrala och 
stämde väl överens med litteraturen om interkulturell kompetens. Däremot var 
det fortfarande ännu inte uttryckt vad som gjorde dem till historiska förmågor, 
förutom när de diskuterades i relation till konkreta lektionsövningar, då det till 
exempel blev tydligt att det var historiskt perspektivtagande det handlade om. 
På så sätt var det snarast lärandeobjektet, eller konstruktionen av lärande-
objektet, som gav struktur åt lärandemålet. För det tredje fanns det förhåll-
ningssätt, förståelser (eller kanske attityder) som lärarna kopplade ihop med 
interkulturell kompetens, såväl av typen dela den svenska värdegrunden och ha 
ett kritiskt förhållningssätt som förståelse för olikheter och vilja att se 
kopplingar till sitt eget liv.   
 
Sammanfattningsvis hade lärarna i detta det första steget tolkat lärandemålet 
genom att konstruera ett lärandeobjekt, vars generella sida (mer allmänna 
kunskaper, förmågor och förståelser) förbundits med dess specifika sida (det 
konkreta undervisningsinnehållet). Det här kapitlet har på så sätt visat hur långt 
man kom med analys av lärandemål och formulering av lärandeobjekt i 
planeringsprocessen. Nu är istället nästa fråga vad det blev av det interkulturella 
lärandemålet och lärandeobjektet i det andra steget av transformeringen från 
lärandemål till lärandeobjekt, alltså det steg när lärandeobjektet iscensattes i 
form av lektioner. Det iscensatta lärandeobjektet behandlas i de följande tre 
kapitlen där jag frågar hur det interkulturella lärandemålet förstås när det 
iscensätts som ett undervisningsinnehåll. Det iscensatta lärandeobjektet, alltså 
den genomförda undervisningen, kan betraktas som en fortsättning på den  
process där ett lärandemål transformeras till ett lärandeobjekt. När Daniel och 
eleverna i historiekursen genomför undervisningen gestaltar och tolkar de 
samtidigt vad interkulturell kompetens kan vara i historieundervisningen. Först  
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Erfara 
Innehållskunskaper 

Tolka 
Färdigheter 

Orientera 
Attityder 

  Generella aspekter  

Globala frågor (försörjning, 
migration, handel) 

Big picture - narrativa 
ramverk 

Breda förändrings-
processer, stort geografiskt 
rum 

Möten mellan kulturer, 
kulturella skillnader, 
nätverk 

Inte händelsehistoria 

Inte nationalstatshistoria; 
(bort från eurocentrisk 
metaberättelse) 

Förmåga till 
perspektivskifte 

Förmåga till 
självreflektion, ifrågasätta 
egna värderingar 

Kontextualisera 

Dekonstruera 

Känna igen en 
eurocentrisk berättelse 

Demokratisk kompetens - 
genomskåda förenklade 
budskap, fördomar, 
stereotyper 

Förståelse av diskursers 
funktion, hur berättelser 
framhävs och döljs 

Förståelse för att det finns 
olika perspektiv 

En vilja att koppla till sina 
egna liv 

 Frågor att lösa  

Hur kan just det här 
historiska innehållet 
(den här perioden) ge 
förutsättningar för elever att 
utveckla förmåga, utföra en 
färdighet? 
Vilka förståelser möjliggör 
detta historiska innehåll? 

Vilka historiska färdigheter 
och förmågor behövs?  
Vilka övningar kommer åt 
olika historiska färdigheter? 
Vilka övningar kan ge 
möjligheter till den förståelse 
man vill uppnå? 

Hur kan förståelsen komma 
till uttryck?  
Hur kan man synliggöra hur 
eleven använder sina 
historiska kunskaper och 
färdigheter?   
Vad förstår eleven om sitt 
eget liv, och om samtid och 
framtid? 

Specifika aspekter 

Weimarrepubliken 
Andra världskriget 
Kalla kriget 

Vox populi-övningen 
 

Loggbok 
Praktisk examination 

 

 
Tabell 3: Lärarnas tolkning av lärandemålet. Generella och specifika aspekter samt frågor som 
kvarstod att lösa.  
 
därefter är det möjligt att säga något om vad det faktiskt blev av det 
interkulturella lärandemålet, i form av en gemensam skapelse. Medan det avsedda 
lärandeobjektet var lärarens produkt, och på så sätt kan ses som en ritning eller 
ett utkast, är det iscensatta lärandeobjektet, den gestaltade undervisningen, en 
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gemensam konstruktion av lärare och elever. Därav följer också att innebörden 
kan komma att bli en annan än den som avsågs från början. 
 
Rent praktiskt delades undervisningssekvensen upp i två moment och organise-
rades under två rubriker, Historiens ansikte (om andra världskriget) och Kampen 
om minnet (om kalla kriget). En sammanställning av undervisningssekvensens 
moment och lektioner finns i bilaga 1 och 2 (s. 257-258). 
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Kapitel 5. Erfarandets kompetens  

Kapitlets begrepp, frågor och disposition 

Att er fara det  för f lutna  

Handlingen att ”erfara” har jag tidigare diskuterat i termer av seende.248 Med 
olika erfarenheter, från olika kunskapsområden, förvärvar vi olika sätt att se och 
uppfatta fenomen. Carlgren förtydligar med exemplet att den som i sina natur-
studier lärt sig botanik och Linnés klassifikationssystem kommer att urskilja 
vissa saker i naturen medan den som istället studerat ekosystem kommer att se 
delvis andra saker, konstruera andra samband och dra andra slutsatser.249 En 
kunnig person urskiljer (ser) fler och andra dimensioner än den som inte 
utvecklat sitt erfarande (seende) inom det specifika området. Skolans uppgift är 
därmed att ge eleverna möjligheter att göra allt mer kvalificerade erfarenheter, 
att ”utveckla sina ögon”. 
 
Det erfarande som historieundervisningen har som uppgift att utveckla är för-
mågan att se och uppfatta det förflutnas närvaro i tillvaron.250 Vi kan relativt 
enkelt föreställa oss hur en historiskt kunnig person, med utvecklad narrativ 
kompetens, när han eller hon träder in i ett nytt sammanhang, med en obekant 
situation eller miljö, översköljs av intryck med resonans från det förflutna och 
således gör historiska erfarenheter, vilka i sin tur processas och tolkas och där-
efter utgör grund för uppfattningar om vad situationen handlar om.251 Vi kan 
också relativt enkelt föreställa oss hur en annan person inte alls gör dessa 
erfarenheter eller kommer till likartade slutsatser. Det är detta glapp som 
historieundervisningen adresserar.  
 
Hur kan då historieundervisningen ge eleverna möjligheter att träna upp sin 
blick? Vad är det som krävs för att man ska kunna utveckla detta seende? För 
det första är det en fråga om att, på samma sätt som i biologiexemplet ovan, ge 
tillgång till kunskaper, i det här fallet historiska kunskaper, i form av ämnesstoff 
och begrepp och i form av historiska sammanhang och referensramar. Eleverna 
måste alltså skaffa sig historiska kunskaper för att kunna erfara det förflutna. 

                                                
 
248 Se kapitel 2, s. 31 ff. 
249 Carlgren (2009), s. 21-23. 
250 Rüsen (1987), s. 29, (2004), s.124-129 och (2005), s. 26. 
251 I det tänkta exemplet är det hela den narrativa processen - erfara, tolka, orientera - som sätts 
igång genom intrycken.  
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För det andra räcker sannolikt inte historiska innehållskunskaper, utan det är 
också väsentligt att förstå karaktären på sådana kunskaper och mer specifikt hur 
en historisk berättelse i sig fungerar. I historieklassrummet handlar det inte om 
direkta möten med det förflutna utan möten förmedlade just genom berättel-
ser.252 Eleverna behöver därför kunna förstå att det finns en historisk berättelse 
och att den dels är något annat än det förflutna i sig, dels är sammansatt av 
olika byggstenar (historiska händelser och personer) som organiserats på ett 
visst sätt. Sammanfattningsvis behöver elever för att kunna utveckla sin 
förmåga att erfara det förflutna - erfarandets kompetens - både historiska innehålls-
kunskaper och förmåga att se hur, och att, det historiska innehållet organiseras 
som en berättelse.  
 
Rüsen uttrycker erfarandets kompetens som ett slags historisk känslighet, det vill 
säga förmågan att öppna blickfältet, att se och uppfatta det förflutna, så att det 
kan tolkas som historia.253 Det är en känslighet som går att öva upp och kvalifi-
cera, där man genom historieundervisning kan träna sig i att urskilja nyanser 
och se bredd och djup i det förflutna.254 Jag föreställer mig att det idealtypiskt 
går att beskriva processen som att genom att eleverna i historieklassrummet lär 
sig om den historiska berättelsen, dess innehåll, begrepp och struktur, utvecklas 
också den historiska känsligheten, vakenheten, för det förflutnas närvaro runt 
omkring, även i situationer utanför klassrummet.  

Forsknings frågor och kapit l e t s  d ispos i t ion 

Uppgiften för det här kapitlet är att undersöka hur undervisningsberättelsen, 
Historiens ansikte - Kampen om minnet, bidrar till att kvalificera elevers förmåga att 
erfara det förflutna och utveckla deras historiska känslighet för den mång-
kulturella samtiden. De ställningstaganden som gjorts i föregående avsnitt utgör 
förutsättningarna. Resonemanget bygger på uppfattningen att förmågan att 
erfara det förflutna kan kvalificeras. Vidare har historieundervisningen en roll 

                                                
 
252 Också utanför historieklassrummet är det ofta kulturellt förmedlade erfarenheter av det förflutna, 
alltså historiska berättelser, som vi möter, genom familjen, media och offentligt historiebruk. I någon 
mån gör vi också direkta erfarenheter av det förflutna. Vi möter spår av det förflutna i form av 
kvarlevor, lämningar i landskapet, den byggda omgivningen, våra institutioner eller våra minnen. 
(Seixas 1996, s. 766). Rüsen framhåller att dessa erfarenheter inte är narrativa, i bemärkelsen 
meningsskapande, i sig, utan snarare prenarrativa. Det är först när de prenarrativa elementen, 
erfarenheterna av det förflutna, tolkas och organiseras i ett narrativ som de blir till historia och blir 
meningsskapande och användbara för att förhålla sig till nuet och framtiden. (Rüsen 2004, s. 119-
134) 
253 Rüsen (2004), s. 125 och (2005), s. 26. 
254 Rüsen (2004), s. 129-130. 
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att spela i detta. Slutligen möter eleverna, innanför historieklassrummets väggar, 
det förflutna främst genom historiska berättelser. 
 
Konkret ställer jag i kapitlet följande frågor där den första tar sin utgångspunkt i 
den teoretiska diskussionen och den andra inriktas på att beskriva och förstå 
vad som sker i klassrummet med avseende på erfarandets kompetens. 
 

1. Hur kan erfarandets kompetens förstås i relation till det interkulturella 
lärandemålet? 

 
2. Vad blir erfarandets kompetens när det interkulturella lärandemålet 

iscensätts i undervisningen? 

• Vilket historiskt innehåll fokuseras i undervisningsberättelsen? 

• I vilken mån framstår undervisningsberättelsen som självklar och i 
vilken mån synliggörs förutsättningarna för hur den konstruerats? 

 
Kapitlet inleds med en presentation av de analytiska begrepp som används för 
att empiriskt studera kompetensen att erfara. Därefter följer jag undervisnings-
berättelsen i stort sett kronologiskt, alltså som lektionerna genomfördes, med 
förhoppningen att en sådan genomgång kan tjäna som en hjälp också för 
kommande kapitel.255 Under vartdera momentet, Historiens ansikte respektive 
Kampen om minnet, inleder jag med sammanfattande redogörelser för momentens 
innehållsliga fokus, för att sedan analysera hur arbetet med att kvalificera 
elevernas kompetens att erfara fortgår och urskiljer då ett antal strategier vilka 
jag betraktar som dimensioner av lärarens försök att ”öppna berättelsen”. Här 
bryts till viss del lektionskronologin i min text och varje sådan strategi behand-
las för sig. Avslutningsvis för jag en hopsamlande diskussion där jag försöker 
fånga undervisningsberättelsens karaktär. 

Histor iska berät te l ser  -  analyt i ska begrepp 

För att i min analys kunna frilägga hur lärare och elever arbetar med att utveckla 
förmågan att erfara, kommer jag att använda mig av ett antal analytiska begrepp 
som relaterar till den historiska berättelsen: historiska innehållskunskaper, en 
typologi för narrativ i samhällsvetenskaperna samt öppna och stängda berättelser. 
 

                                                
 
255 Se också Bilaga 1 och 2, s. 257-258, för en sammanställning av hela undervisningssekvensen 
lektion för lektion. 
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Med den anglosaxiska historiedidaktikens begreppsapparat utgörs den 
historiska framställningens innehåll av first-order concepts, alltså det fram-
ställningen handlar om i form av personer, händelser och fenomen.256 Det är 
sådana historiska framställningar som vi möter i till exempel läroböcker eller 
historiska filmer, oftast som narrativ i kronologisk form, och i vårt fall, som 
eleverna möter i historieundervisningens berättelser.257 Berättelsen kan lätt 
verka mer självklar för mottagaren än vad den i själva verket är när den 
bakomliggande tolkande processen inte syns. Frågor som gömmer sig när vi tar 
del av en berättelse är vem som berättar, vad, för vem och varför. Vad finns det 
ytterligare för möjliga berättelser om samma personer, händelser eller fenomen 
- och hur skiljer de sig i så fall åt? Vad innebär det för oss att vi får möta just 
den här berättelsen?258 Förgrundskunskaper och first-order concepts fäster 
uppmärksamheten på det innehåll berättelsen är uppbyggd av. I avhandlingen 
benämner jag detta historiska innehållskunskaper. 
 
När man också tar den historiska framställningens form eller struktur i 
beaktande, kan berättelsen ses som ”ett organiserande av händelser till 
handling”.259 Paul Ricoeur har benämnt den process som omvandlar erfarenhet 
till berättelse emplotment (ungefär = att organisera i en intrig). En roman, ett 
nyhetsreportage eller en historisk berättelse har alltid en intrig och styrs av en 
organiserande princip, på så sätt att den handlar om någonting, och att den gör en 
viss poäng eller har ett visst syfte. Margaret R. Somers, som har utvecklat en narrativ 
teori för samhällsvetenskaperna, menar att det först är när olika delar 
(händelser) placeras in i en intrig, i ett strukturerande mönster enligt en kausal 
logik, som de får sin mening. Det räcker inte att händelser arrangeras i kronolo-
gisk ordning; då har vi snarare en krönika eller annaler.260 Det innebär också att 
det är det narrativa temat, den fråga berättelsen kan ses som ett svar på, som 
kommer att styra urvalet av alla möjliga enskilda händelser och hur dessa ska 
organiseras. ”The primacy of this narrative theme /.../ determines how events 

                                                
 
256 Se diskussion om first-order och second-order concepts i kapitel 2 s. 47 ff. 
257 Den amerikanske historiedidaktikern Bruce VanSledright benämner detta förgrundskunskaper 
vilka ses som slutprodukten i en undersökande historisk process. Begreppet problematiserar att det 
också finns något bakom den historiska framställningen man möter (bakgrundskunskaper). Bakom 
förgrundskunskaperna, ”färdiga” framställningar, finns bakgrundskunskaper, de second-order 
concepts och proceduriella förfaranden som använts för att konstruera berättelser om det förflutna. 
VanSledright (2011), s. 49 ff. 
258 Seixas (1996), s. 766. Det här är kärnfrågor som alla behöver brottas med för att utveckla sitt 
historiska tänkande, menar Seixas.  
259 Robertson (2005) ,s. 229. 
260 Somers (2001), s. 361. Somers resonemang går tillbaka på en diskussion förd av Hayden White. 
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are processed and what criteria will be used to prioritize events and render 
meaning to them.”261  
 
Somers urskiljer vidare fyra typer av berättelser, expertberättelse, begrepps-
berättelse, metaberättelse och ontologisk berättelse.262 Historiska narrativ (och i 
vårt fall undervisningsberättelsen) kan bestå av en eller flera expertberättelser, det 
vill säga berättelser om det förflutna som uttalas auktoritativt (till exempel den 
vetenskapliga texten, lärobokens text, lärarens berättelse). Vidare kan de 
historiska narrativen bestå av begreppsberättelser som synliggör hur historiska 
begrepp har konstruerats över tid i olika kontexter.263 Metaberättelser refererar till 
ett slags överordnade mönsterberättelser, med Lyotards ord, ”stora berättelser”, 
till exempel om framsteg, upplysning eller kapitalismens framväxt. Ontologiska 
berättelser slutligen handlar om vilka vi är och vad som påverkar oss som 
människor.264 
 
Vad är det som krävs av den historiska framställningen, dess innehåll och form, 
för att den ska erbjuda möjligheter att kvalificera erfarandets kompetens? 
Halvdan Eikeland har använt den rüsenska begreppsapparaten för narrativ 
kompetens i en utvärdering av hur läroböcker ger förutsättningar att utveckla 
historiemedvetande, och kommer då fram till några krav som han anser måste 
uppfyllas med avseende på erfarandets kompetens. För att en historisk fram-
ställning ska göra det möjligt att erfara det förflutna behövs tre omständigheter, 
menar Eikeland, att framställningen är varierande och engagerande, att flera 
perspektiv på frågorna (ekonomi, politik, kultur etcetera) behandlas samt att 
händelseförlopp presenteras ur olika aktörers synvinklar. Sammanfattningsvis 
bör eleverna utsättas för en mängd olika berättelser för att ges möjligheten att 
erfara det förflutna i all sin bredd och djup.265 Jag tror som Eikeland att detta är 
väsentliga aspekter för att en framställning, till exempel en undervisnings-
berättelse, ska ge möjlighet att utveckla historisk känslighet.  
 
För att kunna urskilja aspekter av hur framställningen fungerar i relation till 
detta tar jag hjälp av ett begreppspar från Eikeland, nämligen öppna berättelser 
och stängda berättelser. Jag menar att begreppsparet är användbart för att 
analysera förhållandet hur texter och berättelser framstår och vilken position 
                                                
 
261 Somers (2001), s. 362. 
262 På engelska: ontological narratives, public narratives, conceptual narratives och metanarratives. 
263 Begreppsberättelser kan till exempel problematisera begrepp som samhälle, klass, män, kvinnor, 
begrepp som inte är naturgivna utan historiskt konstruerade. 
264 Somers (2001) samt Somers och Gibson (1996). 
265 Eikeland (2002), s. 30-67, samt Eikeland (2001), s. 10-13. 
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mottagaren förväntas inta i förhållande till berättelsen. Eikeland använder 
begreppen för att beskriva lärobokstexter. Sådana är ofta stängda, eller slutna, 
på så sätt att de är strukturerade som avslutade, kompletta berättelser med en 
inledning som presenterar intrigen, en mittdel med alla fakta och en avslutning 
som knyter ihop berättelsen och slår fast vad den handlar om. En stängd text 
kännetecknas dels av att den är en sådan sluten enhet, dels av att den helt 
kontrolleras av författaren, skriver Eikeland.266 Det finns likheter mellan 
Eikelands stängda berättelse och det sätt varpå Olga Dysthe (utifrån Mikhail 
Bakhtin) talar om monologiska uttrycksformer. Dessa är auktoritativa, uttalas 
med hänvisning till traditionen eller av officiella, erkända auktoriteter, och 
”kräver” att mottagaren accepterar och ansluter sig.267 Min användning av stängd 
berättelse avser en på samma sätt auktoritativ text, med en allvetande författare 
eller berättare som kan styra den historiska berättelsen längs den enda vägen 
utan några, som det tycks, möjligheter till alternativa berättelser eller mot-
berättelser. Den stängda berättelsen uttalar sig med självklarhet, är gjuten i ett 
stycke utan några synliga sprickor eller öppningar och blir stängd inför eleven 
som subjekt.  
 
En öppen lärobokstext å andra sidan är inte given utan visar att olika perspektiv 
och olika tolkningar står mot varandra samt redovisar sina källor. Den tillåter 
vidare eleverna att engagera sig, vilket till exempel kan ske genom elevaktiva 
övningar där elever själva utvecklar historieberättandet, menar Eikeland.268 
Dysthe (Bakhtin) beskriver likaså dialogiska uttrycksformer som öppna och 
som en uppmaning till eleven till fri reflektion, till att ge sig in i en menings-
skapande dialog med texten eller berättelsen och på så sätt bygga upp sin 
kunskap.269 Jag ser på samma sätt en öppen berättelse som en text som ger eleven 
möjlighet att se bakom den historiska framställningen, att se att den är en 
konstruktion och att öva upp sin förståelse för vad den består av och hur den 
organiserats. Den öppna berättelsen placerar eleven i en motsatt position än 
den stängda berättelsen och kräver inte elevens anslutning utan istället elevens 
engagemang och aktivitet. 
 
Jag har valt att använda öppen och stängd berättelse som centrala analys-
begrepp för att undersöka hur undervisningsberättelsen, Historiens ansikte - 

                                                
 
266 Eikeland (2003), s. 32-43. 
267 Dysthe (1996), s. 69-71. 
268 Dysthe (1996), s. 69-71, samt Eikeland (2001), s. 10-13. Eikeland diskuterar ”alternativ 
berättelse”, ”berättelse byggd på fragment” och ”berättelse som utgår från en storyline”.  
269 Dysthe (1996), s. 69-71. 
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Kampen om minnet, framträder i den iscensatta undervisningen. Min utgångspunkt 
är att den historiska textens, eller i vårt fall historieundervisningens, möjligheter 
att utveckla erfarandets kompetens i mångt och mycket kan relateras till hur den 
hanterar öppna och stängda berättelser. Om historisk kunskap tas för given och 
förutsättningarna bakom de berättelser vi konstruerar inte synliggörs blir 
verkligt historiskt lärande svårt. ”Då kan de grundläggande kompetenser inte 
förvärvas som gör historiemedvetandet kulturellt levande”, menar Rüsen och 
säger samtidigt att sådan historisk kunskap är ”död”.270 

Erfarandets  kompetens och det  interkulture l la lärandemåle t  

Utgångspunkten för undersökningen, och den iscensatta undervisningen, var ett 
interkulturellt lärandemål, där de historiska kunskaper och förmågor eleverna 
utvecklade skulle vara användbara i det globaliserade, mångkulturella samhället. 
Vilka aspekter av erfarandets kompetens är det då som kan fokuseras för att 
elever ska utveckla sin interkulturella historiska kompetens? Hur ser det 
historiska erfarande ut som är väsentligt ur ett interkulturellt perspektiv? Också 
här går det att ta utgångspunkt i öppna och stängda berättelser. I det mång-
kulturella, globaliserade samhället, där det finns många förflutna och många 
historiska berättelser med anspråk på att få ha en betydelse, aktualiseras frågan 
om vilka berättelser som lyfts fram (eller bör lyftas fram) i undervisningen. 
Nordgren menar att öppenhet i den historiska berättelsen är avgörande om 
undervisningen ska kunna knyta an till elevernas historiska identiteter.271 
Förutom att öppenhet krävs för att möjliggöra att olika historiska berättelser 
kan rymmas i undervisningen handlar öppenheten också om hur man ska 
hantera den gängse historiska berättelsen, vilket leder över i en diskussion om 
undervisningens centrala innehåll och förhållande till kanon. 

Undervisningsberättelsens frågor 

Historiens ansikte och Kampen om minnet blev de namn som Daniel gav del-
momenten i undervisningsberättelsen. Namnen är valda med omsorg och 
uttrycker själva syftena med momenten. På introduktionslektionen till Historiens 
ansikte projicerar han en bild av en staty där en kvinna, som föreställer Moder 
Ryssland, riktar sin blick mot klassen. Det stiliserade ansiktet är inzoomat.272 

                                                
 
270 Rüsen (2004), s. 130. 
271 Nordgren (2006), s. 184. 
272 Bilden föreställer Rodina-Mat- statyn (Mother Motherland) i Kiev. Vid det här lektionstillfället 
kommenteras den inte utan används för symbolisera historiens ansikte. Statyn återkommer dock (i 
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Daniel berättar att momentet på en nivå ska behandla andra världskriget och på 
en annan olika historiska perspektiv. Han förklarar: ”Vi kommer att diskutera 
olika historiska perspektiv och se hur de påverkar vilken bild vi får av historien, 
alltså vilket ansikte är det som visas beroende på vilka perspektiv vi väljer”. En 
fråga som kommer att fungera som ett ledmotiv i studiet av andra världskriget 
är ”Hur hanterar samhällen olikhet?”. På introduktionslektionen till Kampen om 
minnet presenteras likaså de frågor som Daniel planerar att momentet ska 
behandla, i det här fallet: ”Vem har rätt att skriva någons historia?” och ”Hur 
påverkas vi av den historieskrivning vi möter?”. De historiska perioder som ska 
behandlas under rubriken är kalla kriget och avkoloniseringen. Båda momenten 
kan därmed sägas bestå både av ett konkret historiskt innehåll och av frågor av 
en lite annan karaktär (tabell 4 nedan).  
 

Moment Historiskt innehåll Frågor 
Historiens ansikte Weimarrepubliken, andra 

världskriget 
-------------------------------- 
(för att besvara frågor ur 
samtiden - genealogiskt) 

(1) Hur påverkas vår bild 
av historien av våra 
perspektiv? 
(2) Hur hanterar samhällen 
olikhet? 

Kampen om minnet Kalla kriget, 
avkoloniseringen 
-------------------------------- 
(för att besvara frågor ur 
samtiden - genealogiskt) 

(3) Vem har rätt att skriva 
någons historia? 
(4) Hur påverkas vi av den 
historieskrivning vi möter? 

 
Tabell 4: Undervisningsberättelsens moment, historiska innehåll (historisk period) samt de över-
gripande, strukturerande frågor som ställs. 
 
Historiskt meningsskapande tar sin utgångspunkt i en historisk fråga, menar 
Rüsen.273 Utifrån historiedidaktiska resonemang kan man hävda att frågor kan 
ställas från två håll, med två riktningar. En fråga som besvaras med en historisk 
berättelse kan aktualiseras av upplevelser av det förflutna, då det är något i det 
förflutna som pockar på att förstås, men den kan också ställas utifrån nutida 
erfarenheter, då det är upplevelser i nuet, av något som är annorlunda, ett brott 
mot det tidigare, som behöver förstås. Historia är en dubbel tankeoperation, 

                                                                                                                                  
 
helfigur och med de omgivande monumentet) under en senare lektion för att illustrera sovjetiskt och 
ukrainskt historiebruk om andra världskriget.  
273 Rüsen (2004), s. 121-122. 
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som Klas Göran Karlsson uttrycker det.274 Den genetiska frågan ställs ur det 
förflutna och förstås framåtriktat, genom att visa på kontinuitet från då till nu, 
alltså med en senare tidpunkt som facit. En genetisk historisk fråga besvaras 
därför oftast med en kronologisk berättelse. I den iscensatta undervisningen är 
det inte genetiska frågor som formuleras och presenteras för eleverna. Däremot 
bygger det övergripande upplägget i sig på en genetisk utgångspunkt och det 
finns expertberättelser (till exempel om Weimarrepubliken som en förutsättning 
för andra världskriget, och om uppbyggnaden av öst- och västblocken som 
inledningen på kalla kriget) vilka kan ses som svar på sådana genetiska, men 
implicita, frågor. Den genealogiska historiska frågan däremot tar sin utgångspunkt 
i nutida erfarenheter och närmar sig det erfarna förflutna i ett försök att tolka 
nutid och framtid i historiens ljus. Historien förstås baklänges. En sådan 
förståelse handlar mer om självförståelse och förståelse för hur historia brukas. 
De frågor Daniel ställer till berättelsen om andra världskriget och berättelsen 
om kalla kriget är till viss, till och med till störst, del genealogiska frågor, i den 
bemärkelsen att det är nutida erfarenheter och behov som legitimerar frågorna. 
De bottnar i en möjlig tolkning av vad det innebär att vara interkulturellt 
kompetent i ett globaliserat, mångkulturellt samhälle, nämligen att det krävs en 
ökad medvetenhet om att olika människor, eller snarare, att olika grupper av 
människor har olika kulturella erfarenheter och olika historiska berättelser med 
sig, och att man därför behöver kunna förstå och hantera detta. Vidare ställs 
frågorna på så sätt att blicken riktas mot det förflutna för att man därigenom 
ska kunna förstå nutiden - och sig själv - bättre. Av frågorna följer att svaren 
inte nödvändigtvis - eller ens troligen - kommer att ges som kronologiska 
berättelser. De tre frågorna (1), (3) och (4) är historiografiska, de handlar om 
historieskrivning på olika sätt (för numreringen se tabell 4 föregående sida). 
Fråga (1) och (4) liknar varandra och adresserar eleverna som mottagare av 
historiska berättelser och handlar om hur de påverkas av historia. Av de fyra 
frågorna avviker fråga (2), om hur samhällen hanterar olikhet, på så sätt att den 
kan besvaras genom kronologiska berättelser, om till exempel Tyskland före 
andra världskriget. Samtidigt ställs den frågan med det underliggande tillägget - 
”och kan vi därigenom få någon hjälp när vi försöker förstå hur samtida 
samhällen hanterar olikhet”. Sammanfattningsvis är det därför rimligt att hävda 
att samtliga ställda frågor i undervisningsberättelsen fokuserar hur de valda 
historiska perioderna är tänkta att fungera som modeller eller tankefigurer för 
att förstå samtiden. 

                                                
 
274 Karlsson, Klas-Göran (2009), s. 44-47. 
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Undervisningsberättelsens innehåll: Historiens ansikte 

Histor i ska innehål l skunskaper  

För att ge svar på de historiska frågor som formuleras till momentet Historiens 
ansikte använder Daniel ett på förhand bestämt historiskt innehåll. De 
kunskaper som utgör förgrunden i undervisningsberättelsen presenteras för 
eleverna genom ett antal föreläsningar och det är därmed detta förflutna 
eleverna ges möjlighet att erfara i historieklassrummet. Daniel håller fyra före-
läsningar, om, i tur och ordning, ”Weimarrepubliken: demokratins utmaningar” 
(HA:1), ”Maktövertagandet” (HA:2), ”Förintelsen” (HA:3) och ”Det totala 
kriget” (HA:4).275 Föreläsningsserien kan, med Somers narrativa terminologi, 
ses som en avslutad expertberättelse,276 som lyfter fram viss kunskap om andra 
världskriget, och som vidare strukturerar det historiska innehållet på ett visst 
sätt. Berättelsen börjar med Weimars bräckliga demokrati och slutar med Japans 
nederlag. Strukturen känns igen från många läroböcker, också den lärobokstext 
som eleverna har tillgång till.277 Det är lärarens, och skolans, auktoritativa 
berättelse. För elever framstår sådana berättelser rimligen som “så här är det”. 
På emplotment-nivå förbinds ett urval av händelser till expertberättelser om 
andra världskriget genom en intrig med ett narrativt tema, såsom demokratins 
kris och kampen mellan demokrati och diktatur, vilket är fallet i elevernas 
lärobokstext. 
 
Vad blir det av expertberättelsen om andra världskriget i vårt klassrum? Som 
exempel väljer jag den första föreläsningen, den om Weimar (HA:1). I föreläs-
ningen behandlar Daniel perioden som ett förspel till Nazityskland på så sätt att 
den delen av berättelsen föregår och leder över i de följande delarna om makt-
övertagandet, kriget och förintelsen. De företeelser som lyfts fram pekar framåt 
och skapar kausala kopplingar och förklaringar mellan Weimar och det som 
följer. Under lektionen visar flera elever att de vet rätt mycket om Versailles-
freden, den ekonomiska krisen och den nazistiska ideologin, men betydligt 
mindre om svagheterna i det politiska systemet och ännu mindre om sociala 

                                                
 
275 HA:1, HA:2 osv hänvisar till momentets namn och lektionens ordningsnummer, alltså Historiens 
ansikte: första lektionen, Historiens ansikte: andra lektionen. Se Bilaga 1, s. 257, för en 
sammanställning. 
276 Somers (2001), Somers och Gibson (1996). Det som jag benämner expertberättelse är en 
översättning av det som Somers kallar såväl expert stories som public, cultural and institutional 
narratives. 
277 Klassen har ingen lärobok som används i undervisningen, utan den består mestadels av andra 
texter. Däremot har Daniel lagt upp ett kortare utdrag ur en lärobok på lärplattformen och de elever 
som känner att de har sämre förförståelse uppmanas att låna en lärobok på skolans bibliotek. 
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och kulturella fenomen. Under lektionen konstrueras en förhållandevis 
komplex bild och de förklaringar som byggs upp kan närmast beskrivas som 
mångkausala, där såväl det ekonomiska och politiska som det sociala och kultu-
rella får stort utrymme. Vidare försöker Daniel med utgångspunkt i Weitz’ 
WeimarTyskland att också visa hur Weimarperioden var en hoppfull tid av stora 
framsteg och med många möjligheter.278 Bland annat gör han en poäng av 
kulturen i republiken där han lyfter fram den kvinnliga konstnären Hannah 
Höch och låter eleverna studera två av hennes verk, Bruden (1933) och Bond-
bröllopspar (1931). I tavlorna, som båda är montage, blandar Hannah Höch 
europeiska och afrikanska kroppsdelar. I Bruden placerar Höch ett afrikanskt 
kvinnohuvud på en vit kvinnas hals och låter henne smyckas av en vit slöja. I 
Bondbröllopspar äktar en afrikansk man en kvinna, gestaltad med gristryne och 
tyska gretchenflätor.279 Utifrån bilderna kommenterar elever och lärare tidens 
rasideologier och hur utmanande Hannah Höchs bilder måste ha varit, vad 
gäller synen på raserna, på rasblandning och samhällets idealisering av bonde-
klassen. De diskuterar även att det samtidigt är motsägelsefullt; trots det 
förhärskande rastänkandet var det tydligen möjligt att framställa sådan här 
utmanande konst. Det här avsnittet av föreläsningen, där de flytande rasmässiga 
identiteterna kommenteras, bildar sedan fond till den, i följande lektioner, 
kommande frågan om hur samhällen hanterar olikhet.   
 
På så sätt synliggörs redan i första föreläsningen att den expertberättelse Daniel 
presenterar har ytterligare ett narrativt tema för sin intrig. Föreläsningsserien 
följer en kausal logik där den fråga som i första hand strukturerar berättelsen är 
frågan om hur förintelsen kunde ske, en fråga som utgör ett fall av den större 
inledande frågan om hur samhällen hanterar olikhet. Undervisningsberättelsen 
som sådan inrymmer således flera expertberättelser, vilka av eleverna rimligen 
kan uppfattas såväl som kompletterande som konkurrerande berättelser. 280  

Hur berättelsen öppnas i Historiens ansikte 

Utgångspunkten för den del av undervisningsberättelsen som utgörs av 
Historiens ansikte är med andra ord expertberättelser om andra världskriget. Det 

                                                
 
278 Weitz (2009).   
279 Återgivna hos Weitz (2009) s. 259-260. 
280 En annan narrativ dimension i föreläsningsserien utgörs av de begrepp som bygger upp 
expertberättelserna, alltså det som Somers kallar begreppsberättelse. Medan lärobokens 
begreppsberättelse utgör av diktatur/demokrati handlar Daniels snarare om olikhet, kultur och 
vi/dom.  
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som sker i historieklassrummet, och som jag kommer att behandla fortsätt-
ningsvis i det här avsnittet, kan beskrivas som att dessa expertberättelser synlig-
görs och kommenteras. Expertberättelserna öppnas genom att innehåll och 
berättelsestruktur på olika sätt bryts upp. Jag urskiljer tre typer av situationer 
när berättelsen öppnas i Historiens ansikte, när berättelsen görs mång-
dimensionell och mångröstad, när elevernas förförståelser utmanas och när 
glömda berättelser ges utrymme. 

Undervisningsberät te l sen bl i r  mångdimensione l l  och mångröstad 

Expertberättelser är ofta stängda berättelser, alltså enröstade, skrivna från ett 
perspektiv, och självklara, på så sätt att konsekvenserna följer på orsakerna med 
en obönhörlig logik, medan själva grunden för den logiken, alltså de val av 
källor och perspektiv som historikern, författaren eller berättaren gjort för att 
komma fram till denna tolkning, förblir dold för eleverna. I den första före-
läsning Daniel håller är han förvisso berättelsens konstruktör och på någon nivå 
jämförbar med en allvetande berättare, det är hans, inte elevernas, berättelse. 
Samtidigt komplicerar han också berättelsen och låter den, både vad gäller 
innehåll och framställningssätt bli mindre stängd, i bemärkelsen mindre själv-
klar. Den expertberättelse som ges behandlar olika ämnesaspekter som politik, 
ekonomi, sociala och kulturella fenomen parallellt och synliggör vidare att det 
finns flera alternativa förklaringsmodeller. På så sätt är undervisningsberättelsen 
mångdimensionell. 
 
Denna strategi förstärks under lektioner när genomgångar av det historiska 
innehållet interfolieras med textläsningar och föreläsningarna får kommenteras 
(och motsägas) av bildmaterial.  För det första får eleverna med jämna mellan-
rum läsa korta texter i jagform där historiska aktörer, i det här fallet personer i 
olika positioner i Weimarrepublikens och 30-talets Tyskland, får komma till 
tals.281 Genom textläsningarna får eleverna tillgång till olika röster och under-
visningsberättelsen blir inte längre enröstad, utan snarare mångröstad. För det 
andra byggs föreläsningarna upp runt bilder som kommenterar den expert-
berättelse som utgör den röda tråden i de första föreläsningarna. Daniels 
samtliga föreläsningar presenteras med hjälp av Powerpoint-presentationer; de 
har dock förhållandevis lite text men desto fler foton. Ganska få bilder före-
ställer Hitler eller själva kriget men betydligt fler bilder vanliga människor och 

                                                
 
281 Mer om hur eleverna närmar sig dessa texter i kapitel 6, s 166 ff. i diskussionen om historisk 
empati/historiskt perspektivtagande och om offer-, förövar-, hjälte- eller åskådarperspektiv. 
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det civila livet. När Daniel konstruerar sina föreläsningar använder han bilder 
som inte är självklara utan innehåller något som måste förklaras och kontextua-
liseras. På så sätt bidrar bilderna precis som texterna till att göra undervisnings-
berättelsen mindre självklar och stängd.  
 
Vidare ägnas hela eller delar av lektioner i Historiens ansikte åt övningar där 
eleverna arbetar med att se hur historiska berättelser konstrueras. Under en 
lektion (HA:7) får eleverna till exempel i grupper varsin bildserie (mestadels 
foton, men också skisser och kartor, från själva kriget). Bildserierna är hopsatta 
så att de kan representera olika perspektiv, ett segrarperspektiv, ett offer-
perspektiv, ett civilt perspektiv och ett tyskt vardagslivsperspektiv. Eleverna får 
arbeta med att konstruera sammanhängande berättelser utifrån sina bildserier 
och därefter presentera och jämföra sina berättelser. Eleverna får diskutera 
källornas betydelse och hur historia konstrueras. Frågan ställs, i diskussionen 
och i loggböckerna, hur det påverkar oss om vi har tillgång till ett eller flera 
perspektiv och om en eller flera röster hörs. 
 
Mot slutet av lektionsserien (HA:9, HA:10) arbetar eleverna med en övning 
som Daniel kallar Vox populi, folkets röst. Eleverna ska föreställa sig hur sex 
personer ur det förflutna skulle ha reagerat på en tänkt, påhittad situation efter 
andra världskrigets slut och låta dessa personer säga sitt, i en Vox populi. 282 (Se 
bild 2, s. 175.) De sex personerna är alla hämtade ur undervisningsberättelsen 
på olika sätt. Abderkader är en av huvudpersonerna i filmen Infödd soldat, 
(HA:8). Natalya, Mary, Anna och Ivan har alla funnits med i bildmaterial, som 
antingen använts under Daniels föreläsningar och/eller varit med i den ovan 
nämnda käll- och perspektivövningen. Slutligen har Joseph Schultz också 
figurerat under en föreläsning, som representant för motstånd. Schultz som var 
soldat i tyska armén vägrade att delta i en arkebuseringspatrull, lade istället ner 
sitt vapen och ställde sig bland dem som skulle avrättas. Abderkader är alltså en 
fiktiv person, Schultz skulle inte ha kunnat uttala sig eftersom han ju arkebuse-
rades medan övriga fyra personer överlevde kriget. De sex personerna har olika 
historiska erfarenheter, representerar olika synvinklar och ger därför eleverna 
möjlighet att se ”osäkerheten” och öppenheten i en historisk framställning. 
Olika människor ur olika historiekulturella sammanhang skapar olika historisk 
mening av det förflutna.  

                                                
 
282 Övningen analyseras i kapitel 6, s. 172 ff, utifrån en diskussion om historisk empati/historiskt 
perspektivtagande. 
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Elevernas för förs tåe lse  utmanas 

Vid sidan av att göra undervisningsberättelsen mångdimensionell och 
mångröstad arbetar Daniel med de egna berättelser eleverna har med sig till 
historieklassrummet. Daniel utmanar och ”bråkar” med dessa berättelser på 
olika sätt. På den allra första lektionen får eleverna skriva ”förförståelseloggar” 
där de fullföljer meningen: ”Andra världskriget handlade om ...”. Som inledning 
på föreläsningen om andra världskriget utgår Daniel från elevernas 
förförståelseloggar och presenterar och diskuterar ett urval korta (inskannade 
och projicerade) loggtexter.  
 

De korta loggtexter som behandlas under föreläsningen 
”Andra världskriget handlade om spänningarna som uppstod i Tyskland efter första 
världskriget. Ekonomin var dålig och Hitler använde detta för att få igenom en 
antisemitisk politik. Resten av världen försökte stoppa Tysklands framfart och detta 
resulterade i krig.” 
”Andra världskriget handlade om Hitlers och Tysklands nazikampanj som gick ut på 
att utrota raser runt om i världen. Många länder vart involverade både med och mot 
Tyskland. USA hade sin egna konflikt med Japan, men blev i slutänden tvunget att 
delta i kampen om att störta Tyskland.” 
”Andra världskriget handlade om att stoppa Nazitysklands framfart, typ. Ärligt talat 
kommer jag inte ihåg så mycket.” 
”Berodde mycket på hur det tyska folket agerade och hanterade och efter första 
världskriget och efterkrigstiden.” [mellankrigstiden] ”Dom skyllde på någon annan, i 
det här fallet det judiska folket som enligt tyskarna hade bringat olycka och 
depression.” 
”Andra världskriget handlade om att Tyskland fick en diktator vid namn Hitler som 
gjorde så att människorna i Tyskland rensades från den orena rasen det vill säga judar, 
handikappade, homosexuella och invandrare med mera. Han krigade bland annat med 
Ryssland, Polen och närländerna var också med. Det var en hemsk tid då nazismen 
uppstod och flera människor tvingades fly eller blev tagna och skickade till ett 
tortyrläger.”  
”Andra världskriget handlade om att Tyskland och till en början med hjälp av 
Ryssland startade en kamp för att bli Europas stormakter. När Tyskland invaderade 
Polen blev Ryssland sur och Tyskland kämpade vidare på egen hand. Tysklands ledare 
under kriget var Hitler, han ville utrota alla judar och bevara den ariska rasen. Sverige 
var ett av få länder som höll sig neutrala i kriget, hur neutralt man nu vill påstå att 
småhjälpa Tyskland är.” 
 
Tabell 5: Loggtexter hämtade från Daniels Powerpoint-presentation (HA:4). Eleverna hade skrivit 
sina loggar vid det första lektionstillfället (HA:1). 
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Samtliga elever säger att de har läst om andra världskriget under högstadiet, och 
deras berättelser är både olika och lika. En del väljer att ensidigt fokusera på 
Hitler, andra lyfter fram en intern tysk historia där det tyska folket skuldbeläggs, 
andra beskriver en allierad segerhistoria (ur ett europeiskt perspektiv), andra 
återger något mer av en världshistorisk berättelse och någon fokuserar enbart 
på förintelsen. Daniel problematiserar genom att ställa frågor till eleverna: ”Vad 
är det som gör att man gör det här urvalet?”, ”Vad tycker man är det viktiga?”, 
”Vilka värderingar ligger bakom att man tar med just det här?”, ”Vad är det 
som inte kommer med (till exempel geografiskt)”? ”Vad spelar det för roll?”. 
Efter att ha visat och diskuterat sex av elevernas förförståelseberättelser på det 
sättet ber Daniel eleverna fundera över och skriva i sina loggböcker varför de 
har gjort det urval de gjort, vilken berättelse de själva har presenterat och vad 
det kan spela för roll vilken berättelse vi har med oss.  
 
I elevernas loggar ser det ut så här: 
 

F: ”Om vi bara har en berättelse kommer det att styra oss väldigt mycket och vi 
kommer att tolka det vi ser utifrån den.”  

B: ”Alla våra olika berättelser är ju faktiskt lite olika. Jag tror att det är 
jätteviktigt om man får en hjälteroll i berättelsen, den som beskrivs som segrare 
(USA) får så mycket cred och påverkar hur vi ser på hela efterkrigshistorien. Det 
kanske är rätt att det är så, men det var faktiskt Sovjet som befriade Berlin och 
dom är inte ens med i våra berättelser.”  

C: ”Min morfar var med i kriget på Storbritanniens sida, han stred i dom 
kenyanska trupperna. Men inte ens jag tar med det när jag ska skriva min 
förförståelse. /---/ Vad är det frågan om egentligen? Det är bara Europa-
perspektiv hela tiden.”          
                        (HA:6) 

 
Genom att vrida och vända på berättelserna på det här sättet framstår de histo-
riska berättelser människor bär med sig som mindre givna. De bygger på 
någonting; det ligger urval och perspektiv bakom alla historiska berättelser, 
också det som en elev väljer att lyfta fram under en kort loggskrivning i 
historieklassrummet. Samtidigt är det så att de berättelser eleverna ger uttryck 
för i förförståelseloggarna, olika som de är, ändå är lika. Det är ett slags gemen-
sam expertberättelse som de (re)konstruerar, som rimligen bygger på de 
berättelser om andra världskriget de mött på högstadiet och i minst lika hög 
grad utanför skolan. Inbäddad i elevernas olika förförståelseberättelser ligger en 
kollektiv berättelse. Det handlar om vilken del av världen som är centrum i 
berättelsen, det handlar om skuldbeläggning och vem som får stå som segrare, 
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likaväl som vad kriget egentligen handlade om. Det som händer under den här 
lektionen är att eleverna får möjligheter att få syn på att de berättelser de har 
med sig in i klassrummet innebär något och att de kommer någonstans ifrån. 
Här introduceras endast den tematiken, men i undervisningsberättelsen 
kommer senare att göras fler nedslag som för tankegången vidare.  
 
Ett annat sätt att utmana elevernas förförståelse finner vi i en lektionssekvens 
där Daniel problematiserar elevernas uppfattning om när och var kriget ägde 
rum. Daniel visar hur man kan förstå att andra världskriget startade 1939, 1937 
eller 1935. (Se bild 1 följande sida.) Man diskuterar vilken betydelse det har hur 
man väljer att se på startåret och hur det då sker en geografisk förskjutning från 
ett Europaperspektiv till berättelser där Stilla havet, Asien och Afrika inkluderas 
- eller, från andra hållet, hur startåret förskjuts när man förändrar den 
geografiska ram man ställer frågan utifrån. Också slutdatumet problematiseras; 
Daniel frågar vad som händer om man sätter punkt för berättelsen i maj i 
Europa eller augusti i Japan, och hur det påverkar synen på segrare och 
förlorare. I den utvärdering av momentet som eleverna gör nämner mer än 
hälften av eleverna explicit den här lektionen, när man bråkade med kronologi 
och geografi, som något som gav insikter. Det som Daniel gör i den här 
diskussionen är att han problematiserar två av expertberättelsens grundelement, 
nämligen dess tid och rum (setting), och visar att dessa inte är så självklara och 
givna utan resultatet av gjorda perspektivval.  
 
Vad är det då för historia eleverna hittills fått möjlighet att erfara? Sammanfatt-
ningsvis framstår den historiska berättelsen under de inledande lektionerna i 
Historiens ansikte, åtminstone oftast, inte som någon stängd berättelse. Istället 
arbetar Daniel hela tiden medvetet med att strukturera undervisningsberättelsen 
så att flera dimensioner och flera röster släpps in. Han lyfter också fram hur 
den historiska berättelsen blir till och förändras utifrån bakomliggande frågor 
och perspektiv. På så sätt problematiseras konsekvent att en stängd berättelse 
aldrig är så självklar som den kan verka, att den inte kan tas för given, vilket 
belyses till exempel när eleverna arbetar med förförståelser, med krigets startår 
eller perspektivövningar.  
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Bild 1: Fyra bilder ur Daniels Powerpoint-presentation: Det totala kriget (HA:6).   
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En glömd his tor ia ly f t s  f ram -  t i l läggshis tor i en Infödd so ldat       

I Historiens ansikte vistas man i Weimar inledningsvis och därefter runtom i 
Europa, där olika aktörer får framträda, bland annat genom att deras berättelser 
läses eller att eleverna rekonstruerar deras perspektiv. Det som blir den 
betydelsebärande, komplicerande handlingen, i Historiens ansikte, förflyttar delvis 
berättelsen från Europa och till andra aktörer. Den europacentrerade berättel-
sen, den som eleverna i någon mening delar och bär med sig in i undervis-
ningen, utmanas allra mest under det åttonde lektionspasset när filmen Infödd 
soldat visas. Rachid Boucharebs prisbelönta krigsfilm behandlar ett antal slag 
under slutfasen av andra världskriget, i Italien och i Frankrike. Det är hårda, 
brutala strider, men det som gör filmen speciell är det personliga, mänskliga 
anslaget och, framför allt, att huvudpersonerna är några unga nordafrikanska 
män ur det franska kolonialinfanteriet. Trots sin roll i befrielsen av Frankrike, 
de är fantastiska soldater, blir de aldrig något annat än underlägsna, tredje 
klassens medborgare. När filmen visades i Frankrike fick det den dåvarande 
franske presidenten Chirac att höja pensionsutbetalningarna till de nord-
afrikanska krigsveteranerna som fram tills dess inte alls fått samma ersättning 
som de franska. Efter filmvisningen får eleverna diskutera i smågrupper, och 
därefter lyfts frågorna upp till ett helklassamtal. 
 
Daniel undrar om den här berättelsen förändrar något och eleverna berättar vad 
de pratat om i sina grupper: 
 

L: Jag tycker att man fick en annan slags bild på hur kriget egentligen ... hur 
utbrett det var. Man ser ju Tyskland, Storbritannien, Frankrike, sen Sovjet en 
del, men det är ju ganska nära Europa, och USA. Det känns som om det är så 
mycket man fokuserar på det, men nu fick man en bredare syn på hur andra 
länder drabbades också. 

B: Precis. Det är viktigt att se hur kriget faktiskt fördes utanför Europa, att dom 
faktiskt stred på afrikansk mark till exempel. Och det visste man ju. Men att det 
dessutom var soldater från Algeriet och Marocko och säkert ännu fler länder 
som var med och kämpade i Europa och de allierade arméerna, det visste man 
ju inte. Jag visste inte det i alla fall. 

I: Har man den inte, då tänker man ju bara så här, onda tyskar som är 
främlingsfientliga, men fransmännen var ju inte särskilt mycket bättre själva 
egentligen märker man ju. 

A: Eller dom var väl ganska mycket bättre än tyskarna, men dom var inte så bra 
dom heller. 

I: Precis. Men det blir ju inte lika gott och ont. 
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B: Vi pratade lite om det här att dom tillsammans skulle strida mot rasism och 
nazism i världen, men ändå fanns det rasism inom den gruppen. Och att lite det 
här att man kan se att hjältarna inte bara var hjältar, att det är viktigt att se ... Ja 
det här med olika perspektiv. Det fanns både gott och ont. 

A: Vi pratade lite så här att om det här blir en del av grundberättelsen, att det 
var folk, svarta och muslimer, som också var med att slåss här, så kanske 
rasismen hade minskat lite.  

O: Det här är ju inte den stora berättelsen, men man får inte glömma att det här 
också har hänt, att dom kämpade mot nazismen också, men dom fick inte det 
erkännandet dom behövde. Och då blir det ju ... fel.   
                   (HA:9) 

Eleverna tycks mena att en sådan berättelse har betydelse, att den nyanserar 
bilden och att den till och med minskar rasismen. Det första eleverna lyfter 
fram är att de får reda på något de inte har vetat innan. Bilden blir mer geogra-
fiskt komplett när de får klart för sig att kriget fördes i olika världsdelar. Och 
precis som B är det många elever som inte har känt till att kolonialsoldater stred 
på europeisk mark, vilket de nu när de vet det tycks anse är väsentligt. Bakom 
de här uttalandena ligger på något sätt föreställningen om att det är möjligt att 
få fram en sann, eller i alla fall fullständig och komplett, bild. Tidigare har de 
saknat kolonialhistorien som en del av andra världskriget men med ytterligare 
pusselbitar, alltså om mer kunskap och fler fakta läggs till den berättelse de haft 
tidigare, så kommer man närmare den ”sanna” historien. Under den här 
lektionen blir det historiografiska viktigt. Som narrativt tema kommer det att 
fördjupas och strukturera intrigen ytterligare under Kampen om minnet, men redan 
här får eleverna börja tänka runt frågorna, och till exempel fundera över vilken 
historia som borde presenteras i läroböckerna. De flesta är överens om att den 
skulle tjäna på att breddas. 
 
Samtidigt invänder J att det är ett hopplöst företag eftersom det är omöjligt att 
lyfta fram alla de berättelser som skulle behövas för att bilden skulle bli riktig. 
 

J: Fast samtidigt, det går ju inte. Nu vet vi lite mer om kolonialsoldaterna där i 
Frankrike, men sen har vi, som vår grupp pratade om, de brittiska soldaterna 
från Kenya till exempel. Och har vi någon historia helt ... Fast vi alltid pratar om 
USA, har vi ens hela deras historia. Det kommer alltid att finnas nåt bortglömt 
som man ändå borde ha med för att det skulle förändra. I så fall kan man ju 
hålla på hur länge som helst.       
                      (HA:9) 

Daniel bemöter invändningen med att föra upp begreppet ”tilläggshistoria” i 
diskussionen. Redan i de frågor han delat ut till eleverna att utgå från i sina 
gruppsamtal finns begreppet, vilket gjort att eleverna redan resonerat i termer 
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av att filmens berättelse om de franska kolonialsoldaterna blir ett tillägg till 
deras tidigare, och undervisningens tidigare, berättelse om andra världskriget. 
Men det är först nu, under helklassdiskussionen som Daniel förklarar vad han 
menar med begreppet. 
 

Daniel: Kan man få det erkännandet om det är en tilläggshistoria vid sidan av? 
Okej, det här hände, här har vi autostradan av historia på något sätt, och sen har 
vi det här lilla spåret vid sidan av, ett annat perspektiv. Ungefär som här har vi 
historiens utveckling och så har vi kvinnans historia här bredvid. Så brukar det 
ju också vara när vi pratar om andra världskriget, den stämmer ju oerhört bra 
överens med alla era förförståelser om andra världskriget. Kan vi vara lite 
överens om att det på nåt sätt är grundberättelsen, den alla egentligen har i 
ryggraden, den som är erat, liksom, medvetande om andra världskriget. Och sen 
kommer den här tilläggshistorien, det här perspektivet, men man kanske vill 
försöka få in det, så man ändrar grundberättelsen.   
                      (HA:9) 

Läroboksberättelser, skolhistorien och elevernas berättelser om andra världs-
kriget jämförs med ”historiens autostrada”, alltså en gemensam, sammanhållen 
berättelse, medan berättelser som denna, blir tillägg vid sidan av, ”först det här 
och så också det här”. Daniel jämför med hur kvinnoöden ofta läggs till den 
dominerande historien om mäktiga män. Vidare ifrågasätter Daniel om det 
räcker att göra tillägg eller om man ska försöka ändra ”grundberättelsen”. Den 
fråga Daniel egentligen vill få eleverna att fundera på är vad som händer om 
Saïds och Abderkaders berättelse förblir en tilläggshistoria. Frågan är svår för 
eleverna och flera säger att det inte går att göra något annat än att fortsätta att 
komplettera med fler berättelser. Några elever tycker annorlunda. 
 

J: Jag tycker absolut att det inte bara får vara en tilläggshistoria. Det handlar ju 
om att det fanns typ så här, främlingsfientlighet på andra ställen också, och inte 
bara i Tyskland. Alltså den grundberättelse vi har, då är det lätt att få den bilden, 
att typ, tyskarna dom var rasister och bara dom. Så om man kunde få med i 
grundberättelsen, bara det att det fanns på andra ställen, att det fanns en 
tidsanda, så får man ju ett annat perspektiv på det.  

F: Jag tänker på den texten vi läste, om skolan i Weimar, då tänkte vi, Gud 
vilken sjuk skola, helt okritisk och så... Men så såg det ju ut överallt i Europa på 
den tiden, att man lyfte fram nationen och sitt rena och fina förflutna.  

J: Ja och sen tror jag också att det skulle vara viktigt att alla som deltog i 
befrielsen faktiskt fick det erkännandet, precis som N sa, att de fick vara hjältar 
och att de fick vara med i berättelsen. Det var faktiskt dom som befriade 
Europa också.                      
                      (HA:9) 

J resonerar vidare om att istället för att börja berättelsen om andra världskriget i 
Tyskland skulle man kunna börja med tidsandan i många europeiska länder 
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efter första världskriget eller kanske ännu tidigare. Både hon och F säger också 
att om Daniel skulle be dem skriva förförståelseloggar igen skulle de göra ett 
annat geografiskt urval.  
 
I Historiens ansikte presenteras den utomeuropeiska historien ändå just som en 
tilläggshistoria. Hur en annan historia, en berättelse infogad i en annan ram, 
skulle kunna se ut, får man ingen uppfattning om. Istället görs en poäng av att 
det just blir en tilläggshistoria och hela diskussionen ingår som ett led i öppnan-
det av stängda berättelser och förskjutningar av elevernas förförståelser. Att 
tillföra en kompletterande berättelse så som görs i Historiens ansikte kan ses som 
ett sätt att hantera problemet med den västerländska berättelsens dominans i 
historieskrivningen och historieundervisningen. En stängd berättelse löper 
risken att också utestänga elever. Enröstade, historiska framställningar som är 
auktoritativa har svårt att ge utrymme för olika kulturella och historiska 
erfarenheter och därmed bredda och kvalificera kompetensen att erfara ur ett 
interkulturellt perspektiv.  För att olika gruppers förflutna ska få plats i histo-
riska framställningar eller i historieundervisningen är det nödvändigt att en 
dominerande historisk berättelse, när en sådan finns, på något sätt uppmärk-
sammas, kommenteras eller balanseras, vilket till exempel kan göras genom 
tilläggsberättelser. Dunns ”olika kulturer-modell” är exempel på ett sådant 
tilläggsperspektiv.283 Den brittiske historikern Ian Grosvenor visar hur den 
traditionella berättelsen kan förskjutas genom att tidigare förbisedda gruppers 
erfarenheter tillförs de gängse berättelserna om just andra världskriget och 
därmed förändrar förståelsen av, i det fall Grosvenor behandlar, den brittiska 
”mainstream-historien”.284 Grosvenor anser att en inkluderande historie-
skrivning, som skriver in fler gruppers erfarenheter, är en radikal utmaning 
eftersom ljuset då riktas mot maktfrågor och sned resursfördelning.  
 
Frågan om en dominerande historisk berättelse är dock inte avgjord med detta; 
som Daniels elever säger, ”det finns så många berättelser”. Varför ska man i det 
här fallet, i den iscensatta undervisningen, välja de nordafrikanska soldaterna i 
den franska armén och inte C:s morfars berättelse om de kenyanska soldaterna i 
den brittiska armén? Och hur ska man tillgodose de japanska och kinesiska 
utbytesstudenterna i parallellklasserna? Vi befinner oss sannolikt i en återvänds-
gränd om vi tar utgångspunkt i vilka elever vi för stunden har i klassrummet 

                                                
 
283 Se tabell 2, s. 61, och diskussionen i kapitel 2, s. 60-62. På samma nivå som Dunns olika-
kulturer-modell (2000) finns både Nordgrens (1996) och Banks (2010) tilläggsperspektiv.  
284 Grosvenor (2000), s. 137-147. 
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och sedan adderar deras historia. Likaså är det svårt att föreställa sig en global 
världshistoria där alla länders och kulturers historia ryms genom att den konkret 
behandlas. Nordgren pekar dessutom på att tilläggen riskerar att bekräfta den 
utifrån europaperspektiv strukturerade berättelsen. Grundberättelsen består 
medan människor utanför Europa och USA endast tilldelas biroller.285  
 
Utifrån denna problembild, hur långt räcker egentligen tilläggshistoria, övergår 
jag till att undersöka hur frågan och problemet hanteras i Kampen om minnet. 
Historiens ansikte tar som sin utgångspunkt expertberättelser, de ”offentliga” 
berättelser, som finns om Weimarrepubliken och andra världskriget. De 
representeras av lärobokstexter, den skolhistoria eleverna har med sig och av 
Daniels föreläsningar. De behandlas som stängda berättelser som öppnas 
genom att de tillförs fler dimensioner, röster och perspektiv och genom att 
berättelsernas grund synliggörs. Samtidigt infinner sig frågan om vilken större 
ramberättelse, vilken metaberättelse,286 som expertberättelserna om andra världs-
kriget, som ju inte självklart för elevernas del inkluderar till exempel koloniernas 
roll, ingår i och struktureras av. Detta är något Daniel och eleverna arbetar med 
under Kampen om minnet. 

Undervisningsberättelsens innehåll: Kampen om minnet287   

Histor iska innehål l skunskaper  

Också i Kampen om minnet finns, precis som i Historiens ansikte, en expert-
berättelse som presenteras i ett antal föreläsningar. Lektionsserien inleds dock 
med en filmvisning, då klassen ser Slaget om Alger, Gillo Pontecorvos film från 
1966. Dels används filmen som en brygga från Historiens ansikte genom att den 
fortsätter den berättelse som inleddes med Infödd soldat, alltså den om koloni-
erna och Europa, och som fullföljs med den blodiga algeriska frigörelsen. Dels 
slår filmen an ett tema som kommer att finnas med under hela lektionsserien, 
nämligen fokus på själva den berättande framställningen. Eleverna får göra en 
filmanalys där de ställs inför frågor om hur filmen ser på och framställer 
algeriska respektive franska män och kvinnor, om huruvida de algeriska 
revolutionärerna framställs som hjältar eller terrorister och vad framställnings-

                                                
 
285 Nordgren (2006), s. 209. 
286 Somers (2001), Somers & Gibson (1996). 
287 Bilaga 2 (s. 258) innehåller en tabell över samtliga lektioner i Kampen om minnet. KM:1, KM:2 
osv hänvisar till momentets namn och lektionens ordningsnummer, alltså Kampen om minnet: första 
lektionen, Kampen om minnet: andra lektionen. 
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sättet egentligen har för betydelse. Genom att Slaget om Alger är utgångspunkten 
för Kampen om minnet markeras att frågor om framställningssätt och berättar-
synvinklar kommer att vara aktuella för hela det följande momentet.  
 
Kalla kriget och avkoloniseringen är det konkreta innehåll som Daniel behand-
lar. Han håller inledningsvis tre föreläsningar som ska tillhandahålla och aktuali-
sera den historiska perioden och lägga grunden för det fortsatta arbetet. Den 
första är en föreläsning om kolonialism och avkolonisering som försöker fånga 
de stora dragen, ”the big picture”, medan både den andra och den tredje 
handlar om kalla kriget. Föreläsningarna är överlag informationstäta. Som 
exempel kan vi lyfta fram den andra föreläsningen (KM:3). Föreläsningen börjar 
med en bild av Simón Bolívar och avslutas med en bild av Hugo Chavez 
framför Bolívars porträtt. Föreläsningen är återigen av karaktären ”big picture” 
och handlar om avkolonisering/frigörelse och kalla kriget. Den tar först upp 
Latinamerikas frigörelse, Monroedoktrinen, kolonialismen i Afrika och därefter 
tiden efter andra världskriget med nedslag i bland annat Trumandoktrinen, 
Marshallhjälpen, uppbyggnaden av blocken, och vidare genom kalla krigets 
olika faser i stora drag fram till 1991. Daniel avslutar med fyra aktuella bilder, 
för det första en ishockeybild från den pågående vinter-OS-bevakningen 
(Vancouver 2010) där rubriksättningen är ”Kalla kriget väcks till liv”, för det 
andra en grafisk framställning ur DN över de olika revolutionerna i de 
satellitstater som hörde till Sovjetunionen (jeansrevolutionen, orangea revo-
lutionen, tulpanrevolutionen etcetera), med anledning av det just då, februari 
2010, aktuella valet i Ukraina, där Daniel reflekterar över hur uppdelningen i 
väst och öst går igen både i DN:s beskrivning av revolutionerna och i vad vi 
(svenskar, västeuropéer, demokrater) räknar som en demokrati, för det tredje en 
bild på Medvedev med anledning av att denne undertecknat en doktrin som 
tillåter användande av kärnvapen i den händelse Rysslands nationella suveräni-
tet skulle hotas, som ett svar på NATO:s utvidgning i öst, och slutligen, för det 
fjärde, en bild på Hugo Chavez som poserar framför porträttet av Bolívar, och 
som genom att på så sätt använda historien, framställer sig som Latinamerikas 
nye befriare mot den nya eller fortsatta imperialismen.  
 
Om något representerar den informationstäta föreläsningen hur Daniel har 
brottats med urval i sin konstruktion av undervisningsberättelsen. Det handlar 
om att göra ett relevant urval som visar eleverna något viktigt om frågor som är 
väsentliga idag och dessutom om att organisera dessa händelser till en berät-
telse. Föreläsningen måste innehålla en hel del innehållskunskaper, historiska 
fakta. För att elever ska kunna förstå sin egen plats i historien behöver de 
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kunskaper om det förflutna som kan fungera som användbara berättelser. De 
behöver en ”big picture”, en tolkningsram. Men vad och hur mycket är inte 
alldeles givet. Daniel är rädd för att det ska bli för mycket av detaljrika genom-
gångar i förhållande till den tid de har till sitt förfogande och att eleverna då ska 
ha svårt att se de stora linjerna eller att de inte ska få tillräckligt med tid att 
arbeta med innehållet. När han ser tillbaka på undervisningssekvensen säger 
han att han verkligen brottades med hur mycket av ”det förflutna” han skulle ge 
dem och hur mycket som skulle vara ”historia”.288 Ett annat sätt att uttrycka 
den spänning Daniels överväganden ger uttryck för är att historiska innehålls-
kunskaper balanserades mot historiska tolkningar och metakunskaper. 
  
Att den här konflikten inte riktigt löses visas på flera sätt. Dels är det svårt att 
urskilja vilket narrativt tema som organiserar berättelsen under dessa föreläs-
ningar. På sätt och vis är det narrativa temat och den organiserande principen 
den genealogiska fråga Daniel ställer på introduktionslektionen till momentet, 
hur den historieskrivning vi möter påverkar oss och hur vi ser på oss själva och 
vår omvärld. Samtidigt finns ett konkurrerande narrativt tema, av mer genetiskt 
snitt, att berätta hur ”vi” har kommit att hamna där vi befinner oss idag i 
relation till exempelvis andra historiekulturella gemenskaper, genom att helt 
enkelt berätta om avkolonisering och kalla kriget. Dels blir konflikten mellan 
”det förflutna”/historiska innehållskunskaper och ”historia”/historiska meta-
kunskaper akut när det visar sig att eleverna har en i många fall mycket svag 
förförståelse, i bemärkelsen för lite av ”big picture” och för lite av till berättelse 
organiserade innehållskunskaper, med sig in i klassrummet. När en tydlig mål-
sättning är att öppna och att bråka med berättelser blir det problematiskt när 
eller om man saknar en gemensam berättelse att utgå från. 
 
Efter den aktuella föreläsningen om kalla kriget skriver S i sin loggbok att ”vi 
har fått sjukt mycket information” (KM:3). Överhuvud taget visar flera elever i 
sina loggböcker att de har problem med den berättelse Daniel givit; den är helt 
enkelt svår att följa och de får inget riktigt sammanhang.  
 
M skriver så här:  

”Kalla kriget utelämnade vi helt i grundskolan, så jag har skapat mig en bild från 
olika medier och berättelser där man känner ett starkt hot från Ryssland. Skulle 

                                                
 
288 Jämför hur Denis Shemilt (2000) menar att historieundervisningens uppgift både är att ge 
eleverna kunskaper om ”the past” och om ”history”, det vill säga om historia som kunskapsform. Det 
här begreppsparet (troligen inspirerat av just Shemilts text) dök upp i de informella samtal vi förde 
under den period då undervisningen iscensattes.  
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verkligen vilja läsa mer om det, verkar förklara en hel del av dagens 
internationella relationer, och politik.”     

K å sin sida skriver i sin loggbok:  
“Det skulle vara bättre om vi behandlade det här världsdel för världsdel och inte 
allt på en gång”.      
                   (KM:3)  

Daniel kommenterar med “ja, det blir stökigt med globalisering ...” (och en glad 
gubbe i marginalen). Samtidigt så tar Daniel fasta på K:s kommentar och de 
uttryck för att de inte förstår även andra elever ger i sina loggböcker och 
bestämmer sig för att göra ytterligare en föreläsning med samma innehåll, för 
att räta ut frågetecken och förtydliga berättelsen.  
 
I jämförelse med Historiens ansikte är det alltså stor skillnad på elevernas för-
förståelse. Merparten av eleverna verkar inte riktigt ha något att hänga upp 
stoffet på. Det är både så att många elever inte har någon fungerande, samman-
hängande berättelse om tiden de ska jobba med och att eleverna inte heller har 
någon gemensam berättelse. Inledningsvis, när eleverna skrev sin förförståelse-
logg om andra världskriget, skrev de också en sådan om avkoloniseringen och 
kalla kriget, vilket tydligt visade att mångas grundberättelse är svag och 
dessutom inte är gemensam, vilket ytterligare understryks i elevernas logg-
böcker när de kommenterar föreläsningarna.  Daniel bemöter det genom att 
konstruera föreläsningar som ska ge eleverna en sammanhängande ”big 
picture”-berättelse, och, när han märker att det inte räcker, ytterligare en före-
läsning där han arbetar med att ge eleverna möjligheter att ta till sig stoffet 
genom olika didaktiska redskap (KM:4). Dels lyfter han fram och understryker 
vilken berättelsen och huvudpoängen är, till exempel genom att med utgångs-
punkt i en diskussion runt begreppen ”första”, ”andra” och ”tredje världen” 
tydligt placera avkoloniseringen i ”kalla krigets skugga”. Dels ger han också 
eleverna konkreta bilder att hänga upp historisk förändring på, till exempel 
genom att projicera tre bilder från Potsdamer Platz i Berlin, under Weimar (en 
av Europas då mest trafikintensiva platser), under kalla kriget (delat mitt itu av 
muren) och 2010 (en internationell stad mitt i världen). Efter den förtydligande 
föreläsningen är eleverna betydligt nöjdare även om de senare under under-
visningssekvensen kommer att återkomma till att de faktiskt saknar en del 
innehållsliga kunskaper om det förflutna de arbetar med.289 

                                                
 
289 Detta behandlas i avsnittet om ”Historisk betydelse” i kapitel 6, s. 155 ff. 
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Hur berättelsen öppnas i Kampen om minnet 

I Kampen om minnet fortsätter det medvetna arbetet från Historiens ansikte med att 
öppna stängda berättelser. Även om expertberättelser, de offentliga berättelser 
som finns om kalla kriget och avkoloniseringen, och de som Daniel bygger sina 
föreläsningar runt, utgör grunden, blir det framför allt begreppsberättelser och 
metaberättelser som utgör de stängda berättelser som undervisningsberättelsen 
hanterar och försöker öppna. Jag urskiljer fyra typer av situationer när berättel-
sen öppnas i Kampen om minnet, när begreppen problematiseras, när historie-
undervisningens urval problematiseras, när det geografiska rummet ifrågasätts 
och vidgas samt när ett alternativt teoretiskt perspektiv tillförs. 

Begreppen problematiseras  

Ett sätt att öppna berättelsen är att uppmärksamma språkets betydelse och vad 
som signaleras redan i valet av begrepp, ord och formuleringar. Lika väl som 
våra framställningar om omvärlden inrymmer olika expertberättelser inrymmer 
de också begreppsberättelser.290 Begreppen vi använder är inte neutrala utan har 
sina narrativ, där historiska begrepp, antar olika betydelser och förändras över 
tiden. Under föreläsningen om kalla kriget tar Daniel, som nämnts, upp 
begreppen första, andra och tredje världen och diskuterar vad de innebär, vad 
de har betytt och vad det i sin tur får för konsekvenser för hur vi tolkar världen. 
Under den första lektionen i Kampen om minnet då eleverna får se filmen Slaget om 
Alger diskuteras vidare vilken betydelse det har hur man väljer att benämna ett 
visst förlopp i historieskrivningen, i det här fallet ”avkolonisering” kontra 
”frigörelse”. Eleverna är snara att uppmärksamma betydelsenyanser. 
 

I: Jag tycker att det är lite olika beroende på vems perspektiv det är. 
Avkolonisering det känns mer som om det är mer ur den som koloniserar:s 
perspektiv, medan frigörelse är mer ur den som är koloniserad:s perspektiv. 
Avkolonisering, det är något som den som har kolonin väljer att göra medan 
frigörelse är framtvingat, befolkningen krigar för att få sitt land fritt.  

 
I menar att begreppen uttrycker vem som ses som historiens subjekt, vem som 
är aktiv i berättelsen. Daniel inför begreppen exkludera och inkludera. 
 

Daniel: Det är perspektivet. Ni kan tänka er om man skulle ge en 17-årig 
algerisk ungdom, som helt enkelt flyttar från Algeriet och invandrar till 
Frankrike, som sätter sig ner i skolbänken och läser i boken ”Algeriet 

                                                
 
290 Somers (2001), Somers & Gibson (1996). 
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avkoloniseras 1962” eller ”frigjordes 1962”. Det är väl ganska stor skillnad på 
det? Är det här min historia? Erkänns det algeriska sjuåriga kriget, den här 
kampen, erkänns den i ”avkolonisering”, den erkänns ju mycket mer i 
”frigörelsen var 1962”. Så ni är helt rätt inne på ..., det handlar ju om perspektiv, 
men också inkluderas man eller exkluderas man? Bara i sättet man använder 
orden.                        
                    (KM:2) 

Valet mellan olika historiska begrepp handlar, som Daniel framställer det, både 
om avsändarens/berättarens perspektiv, medvetet eller omedvetet, och om hur 
mottagaren tolkar begreppen. Olika begrepp sätter igång olika tankar hos 
mottagaren. De begrepp eleverna möter leder deras tankar åt olika håll. Begrep-
pen inrymmer också perspektiv och det handlar därför också om vad begrep-
pen gör med de beskrivna. Exemplet avkolonisering/frigörelse visar att med 
vissa ord erbjuds man en plats i berättelsen, med andra ord ryms man mest som 
frånvaro. Sammanfattningsvis kan vi sluta oss till att begreppsberättelser, vilka 
de är och om de är öppna eller stängda, i sista hand påverkar vilken mening 
eleverna konstruerar av undervisningsberättelsen och i ett första steg hur de ges 
möjligheter att erfara det förflutna. 

Histor ieundervisningens urval  problematiseras  

Efter en av de första lektionerna i Kampen om minnet skriver C i sin loggbok ”att 
den kunskap vi får och hur den presenteras påverkar oss mer än vad vi tror” 
och att det är något som hon skulle vilja att de diskuterade mer på lektionerna. 
Under en senare lektion anknyter Daniel till detta och till frågan om exkludering 
och inkludering (KM:4). Till att börja med får eleverna läsa två textutdrag under 
rubriken ”Utan hemvist”.291 Det är för det första ett utdrag ut Mikael Niemis 
bok Populärmusik i Vittula där huvudpersonen Matti berättar om sin skolgång 
och hur han, som växte upp i Pajala, tvingades rabbla geografiska platser från 
södra Sverige och det främlingskap han känner inför (och på grund av) skol-
undervisningen. ”Samma främlingskap kände jag på kulturens område. – Har 
du sett herr Kantarell? På den frågan kunde jag svara ett klart nej. Inte fru 
Kantarell eller någon annan släkting heller för den delen.” Det budskap som 
förmedlas till Matti genom skolans undervisning blir alltså att Pajala inte hör till 

                                                
 
291 Textutdragen hämtar Daniel ur en lärobok (Perspektiv på historien B) som står i hyllan vid hans 
arbetsplats. Daniel berättar att han har bläddrat förbi texterna förut, men inte riktigt fått kläm på vad 
han skulle ha dem till. Men nu är det både undervisningsberättelsens innehåll och syfte och det 
faktum att Daniel jobbat med korta texter under hela lektionsserien (enligt FHAO-modell) som får 
honom att se textutdragens potential. Efteråt, när Daniel ser tillbaka på undervisningen, menar han 
att den lektionen var en av de bästa. Värt att notera är hur svårt det är som lärare att använda 
färdiga övningar om de inte stämmer med ens syfte och metod.  
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det riktiga Sverige. Det andra textutdraget är hämtat ur Edward Saids själv-
biografi Utan hemvist och behandlar den identitetslöshet Said känner då han 
under sin skolgång i Kairo får ta del av en undervisning präglad av den forna 
kolonialmakten, där de läser om ängar och slott och den historiska berättelsens 
vördade huvudpersoner är John, Alfred och Canute. ”Vi kände alla att vi till-
hörde en underlägsen sort och att vi stod öga mot öga med en sårad kolonial-
makt som var farlig och kunde göra oss skada till och med när vi tvingades 
studera dess språk och kultur som om det vore den som dominerade i 
Egypten.” Matti och den unge Said är båda exkluderade från den historiska 
berättelse deras respektive skolor presenterar.  
 
Genom sitt val av texter ställer Daniel på sätt och vis frågan om vilken 
betydelse det har vilka historiska berättelser som lyfts fram, till exempel i 
skolans undervisning. Textvalet fångar också det som kommer att bli ett analy-
tiskt och narrativt tema för Kampen om minnet, nämligen vilka historiska berättel-
ser vi egentligen möter i skolan och varför det är just dessa som lyfts fram. 
Diskussionen är välbekant sedan Infödd soldat i Historiens ansikte. Eleverna menar 
att urvalet har betydelse för tillhörighet och identitet, att man blir splittrad om 
man inte bekräftas i skolans berättelser. 
 

L: Jag tycker det var jätteintressant det här, skolan låg väl i Egypten, eller hur? 
Ja, att man typ så här, man fick inte prata arabiska, det var förbjudet och så, att 
inte vara accepterad i sitt eget land, fast alla, många som bor i Egypten är araber, 
alltså det måste vara en konstig känsla på nåt sätt att känna att man inte får vara 
sig själv i sitt eget land på nåt sätt. Ja … vem är jag liksom, lite som att man kan 
känna sig splittrad liksom.  

I: Det måste ju vara likadant för han den där Pajalabon då, för om han läser om 
så här skåningar som går förbi det där diket som ska vara nån typ av flod då 
läser ju inte han om sig själv heller.     
                   (KM:4) 

Några elever leder in diskussionen på vilka perspektiv som strukturerar den 
undervisning de själva får i sin skola. C som i sin loggbok tidigt ville diskutera 
hur historieundervisningen påverkar oss och vår bild av världen, avslutar 
diskussionen med att säga:  
 

C: Det påverkar så klart jättemycket ens självbild om man aldrig finns med i 
huvudstoryn. Det är som du sa (nickar åt Daniel), det är viktigt att representeras 
och inkluderas. Men sen tänker jag också så här, än vi då, jag menar, det 
påverkar ju oss också. Bilden av Sverige eller bilden av Afrika, vi har ju bara fått 
det från ett håll.      
                   (KM:4) 
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Skolan och undervisningens betydelse kommer att fungera som ett centralt, 
strukturerande narrativt tema under hela undervisningsberättelsen. Det är inget 
som Daniel planerat från början, utan snarare en konsekvens av att temat 
fångar eleverna omedelbart. Första gången skolan dyker upp är när eleverna får 
läsa texten ”What did you learn at school today?” under Historiens ansikte, en 
text som behandlar skolan och historieundervisningen i Weimar. Daniel ställer 
då frågor kring vilken betydelse skolan kan ha haft för människors benägenhet 
att acceptera eller göra motstånd mot nazismen. I Kampen om minnet vänds 
blicken också mot elevernas egen skola. Efter nästan varje lektion under 
momentet får eleverna skriva en logg där de besvarar just frågan, “What did you 
learn at school today?”. Frågan blir som ett mantra och uppmuntrar eleverna att 
reflektera över vad det är för lärande de erbjuds och vad det har för betydelse. 
Att problematisera skolans berättelser om det förflutna blir på så sätt en möjlig-
het för elever att förhålla sig till de berättelser som ryms i undervisningsberättel-
sen, vad de betyder, vad de är del av för större berättelse, varför det är just 
dessa berättelser och inte andra som blir del av historieundervisningen.  

Det geograf i ska rummet i f rågasät ts  och v idgas  

Hur ser till exempel undervisningsberättelsens geografiska rum ut? Medan man 
i Historiens ansikte länge vistades i Weimar och Europa är det geografiska 
rummet i Kampen om minnet betydligt större och mer utspritt. Den grund-
berättelse som ändå finns, som har etablerats i föreläsningarnas expertberättel-
ser, är i mångt och mycket europacentrerad, på så sätt att den utgår från Europa 
och handlar om ”oss” - i relation till det globala. Andra geografiska perspektiv 
och kulturella kontakter letar sig emellertid in i undervisningsberättelsen. 
Sverige, Europa, USA och Sovjet finns i berättelsen, men också Algeriet, 
Zimbabwe, Ukraina och Latinamerika. Eleverna behöver Europaberättelsen för 
att kunna se när Daniel försöker förskjuta den. För att låna formuleringar från 
historikern Dipesh Chakrabarty är det fråga om att ”provinsialisera” eller att 
”decentrera” Europa, att i berättarperspektivet låta periferi och centrum byta 
plats.292 
 
Under en lektion berättar Daniel om sill, salt och slavar i svensk historia 
(KM:3). Det handlar om hur den svenska saltimporten ökade kraftigt under 
1700-talet, samtidigt som sillen gick till utanför Göteborg. Tittar man vidare ser 
man att salt sill exporterades till Västindien under den här tiden, vilket hänger 
                                                
 
292 Chakrabarty (2000). 
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ihop med hur det nordamerikanska frihetskriget påverkade slavekonomin i 
Västindien. Frihetskriget skar av de livsmedelsleveranser (främst torsk och 
mjöl) som hämtades från de nordamerikanska kolonierna till socker- och 
tobaksplantagerna i Västindien. Det blev livsmedelsbrist och svält i de väst-
indiska kolonierna. Storbritanniens lösning på bristen blev den bohuslänska 
salta sillen. Exemplet hämtar Daniel från en bok som kommer ut under tiden 
som undervisningen pågår, Global historia från periferin, där olika historiker 
behandlar Norden 1600-1850 i ett globalhistoriskt perspektiv.293 I Kampen om 
minnet blir historien ofta global, och ofta global från en plats i periferin - till 
exempel Bohuslän, Pajala, Algeriet eller Zimbabwe. Varje plats har sina berät-
telser, berättelser som överlappar varandra, hänger ihop och visar på motsätt-
ningar. Vid flera tillfällen är det Sverige som blir den plats i den globala peri-
ferin som berättelsen öppnas utifrån, alltifrån det svenska slavfortet i Ghana på 
1600-talet, 294 svenska historieläroböcker från tidigt 1900-tal295 till Skolverkets 
kartläggning av kvinnor i historieläroböckerna 2010.296 
 
Att synliggöra den globala periferin handlar på en nivå om att ”läsa om” och 
”berätta om” historien. Det påminner om vad Edward Said, i en studie över 
den europeiska klassiska skönlitteraturen, kallat en kontrapunktisk läsning, vilket 
innebär en omläsning ”i avsikt att dra fram, utvidga, betona och ge röst åt det 
som i tysthet eller marginellt finns närvarande”.297 Den kontrapunktiska 
läsningen innebär också att man historiserar, i Saids fall de litterära verken, i 
vårt fall den historiska berättelsen om Västerlandet. Den skapades i ett 
sammanhang, och det som ingår är på något sätt det som kan ingå. Samtidigt 
bör man utöva ett slags ”dubbelseende” och öppna texten eller berättelsen både 
mot det som ingår i den och det som uteslutits.298  

Postkolonial i smen ger  e t t  a l t ernat iv t  t eore t i skt perspektiv 

I Kampen om minnet riktas fokus på metaberättelsen. En metaberättelse är ytterligare 
en narrativ dimension vid sidan av expertberättelser och begreppsberättelser, 
och handlar om de ”master-narratives” eller mönsterberättelser som vi är 

                                                
 
293 Daniel hämtar berättelsen från Müller, Weiss & Rydén (2010), s. 13-18.   
294 Eleverna läser en text om den svenska slavhandeln utgiven av Delegationen för mänskliga 
rättigheter (2007) i samarbete med bland andra Afrosvenskarnas förbund och Levande historia. 
295 Eleverna läser ett utdrag ur Värner Rydéns Medborgarkunskap (7:e upplagan 1935) samt ett 
kapitel ur Maja Hagermans Det rena landet - Om konsten att uppfinna sina förfäder (2006). 
296 Utförd av Ann-Sofie Ohlander och Ebba Witt-Brattström. Ohlander (2010). 
297 Said (1995), s. 114. 
298 Said (1995), s. 114-115. 
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inbäddade i som samhällsmedborgare. Den metaberättelse som kommenteras i 
Kampen om minnet kan beskrivas som den stora berättelsen om Västerlandet, ett 
slags framgångsberättelse med Europa i centrum. En forskningstradition som 
sysselsätter sig med att kommentera, och framför allt dekonstruera, just den 
stora berättelsen om Västerlandets framsteg, är postkolonialismen.299 De post-
koloniala tankegångar som förekommer i Kampen om minnet skulle därför kunna 
betraktas som en metod avsedd att öppna berättelsen genom att tillföra ett 
alternativt teoretiskt perspektiv. 
 
Klassen och Daniel har delvis redan berört de här frågorna i Historiens ansikte 
där de kallat en sådan metaberättelse för ”grundberättelse” eller, med Daniels 
ord, ”historiens autostrada”. Lektionen runt Infödd soldat rörde sig dock i första 
hand runt expertberättelsen om andra världskriget och runt ”segrarnas 
historia”. Den fråga som ställdes i undervisningsberättelsen var snarast vilken 
betydelse det har vilka expertberättelser vi får del av. I Kampen om minnet blir 
metaberättelsen helt central då ljuset riktas mot en dominerande eurocentrisk 
berättelse i form av antingen ett västperspektiv (kalla kriget) eller nord-
perspektiv (kolonialism och avkolonisering). Här är det inte olika expertberät-
telser som kommenteras utan det är hela den europacentrerade historie-
skrivningen som utgör den metaberättelse som blir undervisningens fokus. De 
olika sätt att öppna berättelsen som uppmärksammats ovan, problematisera 
historiska begrepp, problematisera historieundervisningens urval och vidga det 
geografiska rummet, förhåller sig alla till metaberättelsen. De kan samtliga dess-
utom i någon bemärkelse placeras inom en postkolonial tanketradition.  
 
”Vem har rätt att skriva någons historia?”, en av de frågor Daniel ställde på 
inledningslektionen till Kampen om minnet, fungerar som narrativt tema och 
strukturerar urval och innehåll för undervisningsberättelsens avslutande del 
(efter föreläsningarna). På några lektioner mot slutet (KM:7, 8 och 10) får det 
postkoloniala större plats, på så sätt att hela lektioner tar sin utgångspunkt i 
sådana tankegångar. Det är bland annat en bildövning där eleverna får studera 
mediebilden av islam, en föreläsning om orientalism och en diskussion och 
loggövning om orientalism, afrikanism och kollektivt minne. Lektionerna liknar 
på det stora hela de övriga i undervisningsberättelsen men det är värt att dröja 
vid en komplikation som uppstår under en del av den sjunde lektionen. Under 
lektionen ska bildövningen behandlas och orientalismen introduceras.  

                                                
 
299 För introduktioner till postkolonial teori se till exempel Loomba (2008) och Thörn, Eriksson & 
Eriksson Baaz (1999). 



 

132 

När ett helklassamtal om de analyserade mediebilderna om islam och muslimer 
avslutas och Daniel påbörjar sin föreläsning om orientalism, där han tar bild-
övningen som utgångspunkt, utspinner sig följande diskussion: 
 

B: Jag tycker alltså att det här är återigen, vi förväntas att vi ska tycka så här, eller 
jag vet inte, det känns om att det förväntas att vi har en sån här fördomsfull bild, 
och att ... att vi bör tycka eller tro att dom är efterblivna, eller dom är fattiga ... 
eller ... /--- / Jag tycker att det känns så himla överanalyserat just nu. 

S: Ja men Daniel har ju gjort ett val av dom här bilderna, det finns ju hur många 
bilder som helst som visar annat än det här, det beror på vilken inställning man 
går in och visar bilderna med. 

/---/ 

B: Nä och jag menar det finns ju saker om alla religioner och kulturer. Sen är det 
så här, att vi har en debatt och där ... Att det är så förväntat att vi skulle tycka 
det här, för det här (lektionsupplägget) gjorde ju du innan vi började snacka ... 

Daniel: Ja. 

C: Fast är inte islam framställt så här enligt dom bilderna? Då är det ju så. 

B: Men just att det är så förutsatt att vi är så fördomsfulla... 

C: Alltså det är väl snarare bilderna som är fördomsfulla, eller? 

F: Ja. 

C: När man bara ser en bild, den här bilden, då är det ju tidningen som är 
fördomsfull.  

                    (KM:7) 

Framför allt B är upprörd och hon har redan under gruppdiskussionen om 
bilderna visat att hon tycker att det blir, som hon säger, ”överanalyserat”, att 
Daniel utgår från att bilderna kommer att tolkas på ett visst sätt och att de, 
eleverna, kommer att ha fördomar om islam. S och C försvarar Daniels 
perspektiv och känner sig inte påhoppade på samma sätt som B. B:s reaktion 
handlar dock, som jag tolkar det, egentligen om något annat, nämligen att tolk-
ningen upplevs som styrd. B upplever att det är givet vad man ska komma fram 
till. Tidigare under diskussionen i helklass har en bild som föreställer Frihets-
gudinnan med en förändrad amerikansk flagga, grönt istället för rött och halv-
månar istället för stjärnor, behandlats. Några elever har då menat att det skulle 
kunna vara så att bilden betyder att islam håller på att bli friare, medan andra 
elever menat att bilden vill få betraktaren att förstå att islam är ett hot mot de 
mest grundläggande värderingarna. En annan bild som föreställer en beslöjad 
kvinna med vapen har först tolkats av några elever som en ”mänsklig” bild, de 
känner sympati med kvinnan, hon har en öppen blick och så vidare, men sedan 
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tolkats av några andra som att bilden vill skrämma, ”beware, kvinnorna bär 
också vapen”, nu är den sista striden här, i kampen mellan islam och väster-
landet. B upplever det som att det är de senare tolkningarna som blir de 
korrekta i klassrummet.  
 
Daniel håller sedan en föreläsning där han behandlar Edward Saids 
Orientalismen,300 ger många exempel och också gör kopplingar till olika 
gymnasieläroböcker i historia. Eleverna är förhållandevis aktiva, de ställer 
frågor, diskuterar, lyssnar och antecknar. Ändå känner Daniel efteråt att det inte 
gick så bra, eleverna var inte med på noterna och det fanns en avvaktande 
känsla. Min tolkning är att det handlar om det B satte ord på, nämligen att 
berättelsen och perspektivet är tillrättalagt. Medan en tolkning av bilder utifrån 
orientalismen för Daniel är ett sätt att kommentera och ge perspektiv på meta-
berättelsen om Västerlandet, och därmed en variant på att öppna berättelsen, 
blir det för eleverna det motsatta. Det postkoloniala perspektivet blir i det här 
fallet snarare en stängd berättelse i sig.  
 
Under följande lektion återfår undervisningsberättelsen sin karaktär (KM:8). 
Daniel känner att han måste bemöta orientalism-lektionen på något sätt och 
konstruerar en lektion som utgår från ett antal diskussions- och loggboksfrågor. 
Utifrån sju frågor får eleverna i grupper och enskilt arbeta med att skapa kopp-
lingar mellan orientalism, den andre, texterna ”Utan hemvist”, kollektivt minne, 
Zimbabwes historia och minaretförbudet.301 På så sätt sammanförs de post-
koloniala tankegångarna med undervisningsberättelsens innehåll i stort. Det 
postkoloniala perspektivet blir ett sätt att sätta ljuset på den eurocentriska 
berättelsen, vare sig vi kallar den för orientalism, den stora berättelsen om 
västerlandet eller segrarnas historia, och att undersöka hur den strukturerar 
världen i ”vi” och ”dom”.  

                                                
 
300 Said (1993). 
301 De fyra diskussionsfrågor som ställs är: Vad har Värner Rydéns text med att beskriva den andre 
att göra? 2) Vad har texten ”Utan hemvist” (Said och Niemi) med att beskriva den andre att göra? 3) 
Hur skapas vårt kollektiva minne? 4) Vad handlar orientalism om?  
De tre loggfrågor som ställs är: 1) Har minaretförbud med orientalism att göra? 2) Vad har 
Zimbabwe-föreläsningen om att beskriva den andre att göra? 3) Finns det någon gemensam 
nämnare här och är det ett problem? (KM:8) 
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Erfarandets kompetens i undervisningsberättelsen - avslutande 
reflektioner 

Vad är det då för historia eleverna får möjlighet att erfara genom under-
visningsberättelsen? På vad sätt är det en interkulturell historia - som alltså 
skulle kunna bidra till att utveckla förmågan att erfara det förflutna som en del 
av interkulturell historisk kompetens (till att utveckla elevernas interkulturella 
ögon)?  
 
Jag menar att undervisningsberättelsen på flera sätt kan beskrivas som en sådan 
interkulturell historia, med avseende på vad berättelsen handlar om, alltså det 
historiska innehållet, och med avseende på hur innehållet behandlas. Först 
sammanfattar jag hur det interkulturella lärandemålet tycks få återverkan på 
vilka kunskaper eleverna erbjuds och därefter hur undervisningsberättelsen 
kommer att kretsa runt den historiska berättelsens öppenhet, där jag för 
samman de olika strategier jag urskilt för att öppna berättelsen i fyra kategorier. 
Avslutningsvis kommenterar jag hur undervisningsberättelsen blir ”antologisk” 
och hur den i sin helhet relaterar till samhällets diskussion om kanon, en 
diskussion som har direkt relevans för frågan om den interkulturella 
undervisningens innebörd. 

Innehål l e t s  betyde lse 

I undervisningsberättelsen är historiska innehållskunskaper centrala. I den 
diskussion som ibland förts om innehåll kontra färdigheter i skolans historie-
undervisning (content vs skills) har det ofta framställts som ett val, antingen 
innehåll eller färdigheter och förmågor. I det iscensatta lärandeobjektet finns 
ingen sådan motsättning. För Daniel är det historiska innehållet inte på något 
sätt mindre väsentligt, även om lärandemålet till stor del definierades i form av 
förmågor.302 En viss historisk period eller ett visst historiskt innehåll är inte lika 
gott som något annat,303 och innehållet tas aldrig för givet. Framför allt i arbetet 
med Kampen om minnet har vi sett hur Daniel hela tiden brottas med hur han ska 
kunna göra det bästa möjliga stoffurvalet. Det är framför allt tre aspekter som 
tycks avgöra vilket innehåll som blir lämpligt - perspektiv, geografi och 
betydelse för idag. De berättelser som ”kvalar in” behandlar olika (kritiska) 
vinklar på den eurocentriska historien, utspelar sig i olika (globala) geografiska 

                                                
 
302 Se kapitel 4, s. 90 ff, 99. 
303 Vilket det skulle kunna anses vara om målet endast var att öva en viss färdighet.  
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rum och har valts för att de säger något om dagens samhälle (beskrivet som ett 
mångkulturellt, globaliserat samhälle). Sammanfattningsvis erbjuds eleverna 
kunskaper om några centrala processer i västeuropeisk historia men också 
kunskaper om att det är en berättelse, om och av Europa, kunskaper om hur den 
berättelsen har sett ut från andra synvinklar och platser samt slutligen vissa 
kunskaper om historiografi och historiebruk utifrån begrepp som 
inkludera/exkludera och vi/dom.  
 
Historiens ansikte och Kampen om minnet är på många sätt innehållshistoria med ett 
omfattande historiskt stoff.304 Att ge tillgång till dessa innehållskunskaper (i 
form av narrativ och begrepp) är ett av de sätt undervisningsberättelsen 
erbjuder för att bidra till att utveckla elevernas kompetens att erfara. Ytterligare 
ett sätt är det genomförda arbetet med att öppna berättelsen. 

Öppna berät te l ser  

En underliggande föreställning som kommuniceras både i Historiens ansikte och i 
Kampen om minnet är att det finns givna historiska berättelser. Jag har pekat på 
olika situationer i undervisningsberättelsen där Daniel och eleverna bråkar med 
och problematiserar sådana berättelser. Med den terminologi jag har lånat från 
Eikeland har jag benämnt dem strategier för att öppna stängda berättelser. I 
Historiens ansikte och Kampen om minnet återfinns ett antal sådana strategier (tabell 
6 följande sida). 
 
Som jag ser det fyller dessa strategier två huvudsakliga funktioner, att skapa 
förståelse för den historiska berättelsens konstruerade karaktär i sig och vidare 
att synliggöra att givna berättelser utgör problem. Genom att göra berättelsen 
pluralistisk (föra in många olika röster, perspektiv och dimensioner samt vidga 
det geografiska rummet) och genom att utmana de berättelser eleverna har med 
sig möjliggörs för eleverna att se att varje historisk berättelse är en av många 
möjliga, att det alltid ligger urval och perspektiv bakom. Genom att dekonstruera 
givna berättelser och föra fram alternativa eller kritiska motberättelser skapas en 
bild av att berättelser eleverna möter i samhället ofta är ensidiga och 
auktoritativa och därför bara erbjuder ett begränsat perspektiv på världen.  
  

                                                
 
304 Det är dock sällan som eleverna ombeds redovisa att de lärt in ett visst historiskt innehåll men det 
händer naturligtvis. Hemskrivningen på Historiens ansikte innehåller åtminstone en fråga som kräver 
att eleverna visar sina innehållskunskaper (såväl narrativ som begrepp) om Weimartiden. 
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Tabell 6: Strategier för att öppna berättelsen som används i Historiens ansikte  
och Kampen om minnet. 
 
Både Historiens ansikte och Kampen om minnet använder samtliga fyra strategier 
men med vissa förskjutningar där den andra delen av undervisningsberättelsen 
fördjupar och besvarar de frågor första delen ställer. Jag har visat att de stängda 
berättelserna i Historiens ansikte utgörs av expertberättelser medan de i Kampen 
om minnet utgörs av begrepps- och metaberättelser. För att problematisera 
expertberättelsens valda geografiska rum fungerar tilläggsperspektivet på en 
nivå utmärkt, det lyfter fram något tidigare dolt, för att på nästa nivå ganska 
omgående väcka frågan om hur en alternativ berättelse ska kunna rymma alla 
dessa dolda berättelser. Vidare kan tilläggshistoria riskera att bekräfta ett 
västerländskt perspektiv som det ”riktiga” vartill andra perspektiv endast kan 
föras som just tillägg (tillfälliga och endast knutna till någon viss episod i berät-
telsen).305 Kampen om minnet kan på sätt och vis ses som ett svar, där det ifråga-
sätts om den västerländska metaberättelsen är den ”riktiga” och tvärtom dess 
problem demonstreras, bland annat genom att ett postkolonialt perspektiv till-
förs. Samtidigt blir dekonstruktionen av metaberättelsen endast ett begränsat 
svar och postkolonialismen både något av ett möjligt öppnande perspektiv och 
ett perspektiv som stänger. Förutsättningarna för den historiska berättelsens 

                                                
 
305 Se t ex Nordgren (2006), s. 208-209 och Wills & Mehan (2001), s. 21-50.  

Strategier för att öppna berättelsen 

1. Pluralism 
Genom att göra berättelsen mångdimensionell, mångröstad och 
mångperspektivistisk 
Genom att vidga det geografiska rummet 

2. Utmana 
Genom att lyfta fram och utmana elevers förförståelser 

3. Dekonstruera 
Genom att problematisera historiska begrepp 
Genom att problematisera undervisningens urval 
Genom att problematisera det geografiska rummet 

4. Erbjuda motberättelser 
Genom att lyfta fram alternativa (glömda) berättelser 
Genom att anlägga alternativa teoretiska perspektiv 
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konstruktion och dess auktoritativa anspråk synliggörs men frågan om hur en 
ny, alternativ berättelse skulle se ut lämnas olöst i undervisningsberättelsen.  
 
Trots de olösta frågorna menar jag att den iscensatta undervisningsberättelsen 
erbjuder möjligheter för eleverna att kvalificera erfarandets kompetens, att 
utveckla sitt interkulturella seende. Genom att eleverna får tillgång till ur en 
interkulturell synvinkel relevanta historiska innehållskunskaper, valda utifrån 
krav på perspektiv, geografi och betydelse för nuet, samt genom att under-
visningsberättelsen, med hjälp av olika strategier, öppnas för olika perspektiv, 
har de möjligheter att närma sig och erfara det förflutna, och historiska berättel-
ser om det förflutna, som tolkande subjekt.  

Organiserande pr inc iper  

Inledningsvis är undervisningsberättelsen kronologisk, och Historiens ansikte är i 
stort sett, om än inte hela tiden, organiserad med kronologin som princip. Den 
delen av berättelsen börjar i Weimar och slutar med ett tänkt FN-monument 
efter krigsslutet. Kampen om minnet berör tiden från slutet av 1400-talet till idag, 
med viss tyngdpunkt på det senaste 60 åren. Här är det snarare olika bitar som 
flätas samman genom en annan logik än den kronologiska, och Daniel och 
eleverna rör sig mellan olika tider. Som redan påpekats är också det geografiska 
rummet splittrat och det görs kontrapunktiska hopp mellan den svenska och 
den globala historien. Nutidsanknytningen, Sverige och elevernas egna liv ligger 
alltid nära, men det gör också andra berättelser. Det går att likna framför allt 
Kampen om minnet vid en antologi. Det är inte en enda berättelse, en roman för 
att fullfölja bilden, där allt hänger ihop, utan snarare en samling av berättelser, 
en antologi. De korta berättelserna är ofta berättade av människor med olika 
erfarenheter eller som representerar olika perspektiv.  
 
De är de frågor Daniel ställer inledningsvis till både Historiens ansikte och Kampen 
om minnet som kommer att utgöra den organiserande logik, de narrativa teman, 
som förklarar hur undervisningsberättelsens olika delar sammanförs till en 
helhet. Det som, förutom kronologin, således förbinder de olika lektionerna i 
Historiens ansikte är olika sätt att belysa att den historiska berättelse som blir vår 
berättelse påverkas av vilka perspektiv vi möter, att det i sin tur spelar roll för 
oss och i förlängningen också för vår beredskap att hantera olikhet i våra 
samhällen. I själva verket är det redan här dessa frågor som styr urvalet av 
händelser, personer och perspektiv mer än kronologin, som träder tillbaka 
alltmer ju längre undervisningsberättelsen fortskrider. Lektionerna om filmen 
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Infödd soldat och Vox populi-övningen illustrerar detta. De frågor som ställs i 
Kampen om minnet, hur vi påverkas av den historieskrivning vi möter och vem 
som har rätt att skriva någon annans historia, knyter an till och fullföljer 
tematiken från Historiens ansikte. Det är samma narrativa teman som här 
fördjupas och än mer kommer att styra urvalet. 

Ett samtal  om kanon 

Slutligen är det svårt att undvika att relatera undervisningsberättelsen och 
kanonbegreppet till varandra. Undervisningsberättelsen Historiens ansikte - 
Kampen om minnet konstrueras och gestaltas i historieklassrummet. Samtidigt 
ingår den i det samtal om kanon i historieundervisningen som förs i samhället, 
utanför klassrummet. Kanoniserade historiska berättelser306 framstår lätt som 
givna307 men är resultatet av en process och en praktik, där vissa händelser och 
personer ur det förflutna vaskats fram och nu återfinns i så många historiska 
framställningar, exempelvis läroböcker, att de framstår som naturliga, till och 
med de enda möjliga.308  Men då den kanoniska kunskapen och de kanoniska 
berättelserna är resultatet av historiska processer och omförhandlas och 
förskjuts i olika tider bör det vara fruktbart att studera dessa processer och 
alternativa berättelser. Mikela Lundahl menar i Kanon ifrågasatt, där ett forsk-
ningsprojekt som behandlat idéhistoriska texter redovisas, att lärare måste ställa 
frågan om den kanoniserade kunskapen stämmer överens med det man vill 
uppnå med undervisningen eller om den mest bygger på konventioner. Lundahl 
ställer vidare två frågor som har direkt betydelse för hur vi kan se på under-
visningen i Kampen om minnet, och även i Historiens ansikte, frågorna om vad 
kanon uttrycker och vad kanon tystar.309 
 
Kanon är inget begrepp som behandlas i undervisningen, men oavsett det så är 
det ändå möjligt att hävda att det urval av historiskt innehåll som görs och de 
övningar som eleverna får arbeta med i grund och botten handlar om att 
problematisera kanon, att ifrågasätta en dominerande mainstream-historia. 

                                                
 
306 Peter Seixas (2007, s. 19-20) menar att kanoniska texter kännetecknas av tre faktorer, att de 
byggs upp av tydliga aktörer (gärna av heroisk karaktär), att de blir till sammanhållna narrativ om 
framsteg (gärna nationella sådana) samt slutligen att de döljer sina epistemologiska förutsättningar. 
På så sätt liknar en kanonisk text det som tidigare diskuterades som stängda texter. 
307 Det som ingår i kanon framställs dessutom ofta som politiskt neutralt, medan ett avsteg från 
kanon och ett upplyftande av en annan berättelse däremot ses som en politisk handling.  
308 Här avses med kanon och kanonisering inte sådana kanonlistor som man ibland talar om i 
skolsammanhang, som i Danmark eller som i Fp:s förslag om en litteraturkanon. Istället avses ett 
mer ”organiskt” framvuxet innehåll och inte något producerat på uppdrag. 
309 Lundahl (2009), s. 15. 
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Eleverna får diskutera hur vissa händelser och personer ”lyfts upp” och blir del 
av mainstream-historien, alltså kanon, och hur andra händelser och personer 
inte blir en del av den kanoniska kunskapen. Daniel använder också begreppen 
”inkludera” och ”exkludera” när eleverna ska arbeta med detta, alltså vems 
historia som ryms i ”grundberättelsen” och vems som utesluts, vems röster som 
hörs och vilka som tystas. 
 
I den iscensatta undervisningen behandlas kanon i tre led. I det första synlig-
görs själva de kanoniserade berättelserna, expertberättelser (som berättelser om 
andra världskriget eller om avkoloniseringen) såväl som metaberättelser 
(berättelsen om västerlandet och dess framgångar). I nästa led uppmärksammas 
det kanoniserade och konstruerade i dessa berättelser, att de är resultatet av 
urval, av olika tiders och gruppers behov och intressen. Själva processen 
belyses, att någon/något innesluts och att någon/något utesluts, alltså vad 
kanon uttrycker och vad kanon tystar. Man kan säga att berättelserna kritiseras 
och dekonstrueras. Motberättelser, som berättelserna om det franska kolonial-
infanteriet, om Edward Saids skola eller mer postkoloniala (orientalistiska och 
afrikanistiska) synsätt, lyfter fram vad som blivit bortglömt eller tystat och vad 
de dominerande berättelserna uttrycker för diskurser. Slutligen görs en koppling 
till idag, till det samhälle eleverna lever i och, i grund och botten, till deras egna 
liv, då frågan ställs om detta överhuvudtaget har någon betydelse. ”Vad gör det 
med oss ..., hur påverkas vi av ... att vi får de här bilderna och inte några andra” 
är frågor som Daniel ställer många gånger och som eleverna får möjlighet att 
fundera över både i loggböckerna och muntligt. Genom att eleverna ständigt 
ombeds reflektera över just konsekvenserna för dagens samhälle blir urvalet 
inte endast en fråga om varför något ansetts viktigt och annat inte, utan också, 
och kanske främst, hur det påverkar dem som samhällsmedborgare och 
individer. 
 
Med kopplingen till elevernas egna liv och samhällen är vi emellertid inne i 
följande två delkompetenser av den narrativa kompetensen, tolkandets 
kompetens och orienterandets kompetens. Dessa behandlas i följande två 
kapitel, om hur eleverna ges möjligheter att arbeta med stoffet, med det erfarna 
förflutna, att förstå och tolka det, och om hur eleverna ges möjligheter att 
praktiskt använda historia. 
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Kapitel 6. Tolkandets kompetens  

Kapitlets begrepp, frågor och disposition 

Att to lka det  er farna för f lutna 

I undervisningsberättelsen Historiens ansikte - Kampen om minnet gestaltas en 
berättelse om det förflutna. Som framgått av föregående kapitel innehåller 
undervisningsberättelsen olika typer av narrativ, som expertberättelser och 
metaberättelser, och vidare olika strategier för att bråka med dessa narrativ, att 
”öppna berättelsen”. Slutsatserna från kapitlet var att eleverna fick möjlighet att 
kvalificera sin erfarandets kompetens men också att vissa aspekter stängdes. 
Nästa led i analysen av det iscensatta lärandeobjektet är att undersöka hur 
eleverna ges möjligheter att kvalificera den tolkande delen av interkulturell 
historisk kompetens. I det här kapitlet undersöker jag därför de tolkningar som 
elever och lärare gör när de tar sig an det erfarna förflutna.  
 
Den tolkandets kompetens som historieundervisningen har som uppgift att 
kvalificera är förmågan att tolka den historiska berättelsens olika beståndsdelar. 
Medan erfarandets kompetens avsåg förmågan att uppfatta det förflutna och att 
se hur och att detta förflutna organiserades till en berättelse, avser tolkandets 
kompetens på ett övergripande plan förståelsen för att historia är en tolkande 
verksamhet och mer konkret förmågan att förstå sådana berättelser, att skapa 
mening ur det förflutna, till exempel genom att söka svar på frågor om vad 
något betyder, om vad som drev människors handlande eller om varför något 
förändras och annat inte.310  
 
Utgångspunkten för resonemanget är att historieundervisningen har en uppgift 
att fylla i att ge eleverna möjligheter att träna sig i att tolka det förflutna i histo-
riens form. Ur detta perspektiv, alltså att undervisningen ska kunna bidra till att 
utveckla interkulturell historisk kompetens, bör eleverna få tillfälle att handfast 
och aktivt arbeta med sådana tolkningar av det erfarna och upplevda förflutna. 
För att historiskt lärande ska ske räcker därmed inte historiska innehålls-
kunskaper; historiskt lärande kan inte reduceras till att lära in historiska fakta.311 

                                                
 
310 Rüsen (1987), s. 25, 30 och (2005), s. 11, 26-27, 36. Tolkandets kompetens kan förstås i termer 
av kontinuitet. Genom meningsskapande tolkande handlingar kan erfarenheter av det förflutna 
integreras i ett sammanhang som har betydelse för hur vi förstår nutid och framtid. Idén om 
kontinuitet för samman de tre tidsdimensionerna till en helhet.  
311 Rüsen (2005), s. 37-38. Även Rüsen (1987), s. 38-40. 
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Forsknings frågor och dispos i t ion 

I det här kapitlet undersöker jag på vilket sätt undervisningsberättelsen, 
Historiens ansikte - Kampen om minnet, bidrar till att kvalificera elevers förmåga att 
tolka det erfarna förflutna. En utgångspunkt tas i att lärandeobjektet konstrue-
rades utifrån ett interkulturellt lärandemål. De exempel på tolkningar som jag 
undersöker och lyfter fram i det här kapitlet är därför sådana som relaterar till 
interkulturell historisk kompetens och som valts antingen med utgångspunkt i 
teorin (interkulturell kompetens, historiska tankebegrepp) eller med utgångs-
punkt i empirin (de tolkningar som får stor tyngd i klassrummet). Det är också 
värt att notera att de teoretiska begreppen (främst historiska tankebegrepp) inte 
behandlas explicit i undervisningsberättelsen, men, som jag argumenterat för 
ovan, menar jag ändå att de är möjliga att använda för att urskilja olika dimens-
ioner av tolkandets kompetens. Med hjälp av begreppen blir det möjligt att 
avgränsa och benämna de förmågor eleverna arbetar med att utveckla.  
 
Konkret ställer jag i kapitlet följande frågor. Den första tar utgångspunkt i den 
teoretiska diskussionen och den andra inriktas på att beskriva och förstå vad 
som sker i klassrummet med avseende på tolkandets kompetens. 
 

1. Hur kan tolkandets kompetens förstås i relation till det interkulturella 
lärandemålet? 
 

2. Vad blir tolkandets kompetens när det interkulturella lärandemålet 
iscensätts i undervisningen? 

• Vad blir föremål för tolkning i klassrummet och vilka tolkningar 
görs? 

• Vilka förmågor är det eleverna erbjuds att utveckla när de tolkar det 
förflutna? 
 

Jag behandlar frågorna under tematiska rubriker där jag för samman olika tolk-
ningar med olika begrepp. Först behandlar jag historisk betydelse, därefter 
historisk empati (förmåga till historiskt perspektivtagande), därefter historisk 
värdering (förmåga att dra och hantera moraliska slutsatser) och slutligen 
förmåga till självreflektion, där de tre första är hämtade från historiska tanke-
begrepp och den sistnämnda ur den interkulturella teoribildningen. 
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Tankebegrepp som redskap för  to lkning 

För att kunna analysera i vad mån undervisningsberättelsen ger utrymme att 
kvalificera tolkandets kompetens beskriver jag klassrummets tolkningsprocesser 
med utgångspunkt i såväl empiri som teori. Empiriskt studerar jag vad som blir 
föremål för tolkning och själva tolkningsarbetet. Teoretiskt tar jag hjälp av 
Eikelands läroboksgranskning där han formulerar krav för att tolkandets 
kompetens ska kunna kvalificeras och, mer konkret, av den anglosaxiska 
historiedidaktikens historiska tankebegrepp som en operationalisering av detta. 
 
Eikeland menar att grundläggande krav på läroböcker, för att de ska ge möjlig-
het att utveckla förmågan att tolka, är att god vetenskaplig nivå hålls, främst 
som korrektiv mot felaktigheter, att framställningen är i fas med aktuell forsk-
ning, samt att eleverna får utveckla metodiska färdigheter som källkritik och 
grundläggande historiskt tänkande.312 Samtliga krav är naturligtvis relevanta 
också för den här undervisningsberättelsen, men i vårt historieklassrum är det 
främst det sistnämnda, alltså historiskt tänkande, som är i fokus för aktivite-
terna. I klassrummet arbetar elever och lärare med hur de ska förstå olika sidor 
av det förflutna. Det är genom tolkningar och med hjälp av olika tolknings-
redskap som berättelseelement och delberättelser får sin betydelse och placeras 
in i ett sammanhang.  
 
För att konkret kunna undersöka historiskt tänkande tar jag hjälp av den 
begreppsinriktade anglosaxiska historiedidaktiken. Genom att undersöka vilka 
historiska tankebegrepp som kommer till användning i undervisningsberättelsen 
blir det möjligt att urskilja olika dimensioner av kompetensen att tolka. De 
historiska tankebegreppen kan betraktas som tolkningsredskap som hjälper oss 
att strukturera och organisera det erfarna förflutna och skapa sammanhang. 
VanSledright menar att de utgör ett slags bakgrundskunskaper som ligger 
”under” eller ”bakom” de färdiga framställningarnas förgrundskunskaper, oftast 
narrativ i kronologisk form, som vi möter i samhället och även i skolunder-
visningen. Tankebegreppen används både när historikern strukturerar och 
organiserar det förflutna ur sina källor för att konstruera en sådan historisk 
framställning, och vidare när vi sedan försöker förstå och göra framställningen 
meningsfull.313 Seixas formulerar historiska tankebegrepp i relation till ett antal 
kärnfrågor som han menar alltid måste ställas, bearbetas och besvaras när man 

                                                
 
312 Eikeland (2001), s. 15-19  och Eikeland (2002), s. 68-104. 
313 VanSledright (2011), s. 48-53. VanSledright & Limón (2006), s. 546-548. 
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tänker historiskt, när man tolkar det förflutna.314 Tankebegreppen och frågorna 
kan sammanföras på följande sätt som framgår av tabellen nedan. 
 

Historiskt tankebegrepp Kärnfrågor 

Historisk epistemologi  
(Belägg) 

Hur får vi kunskap om det förflutna? Vilka 
berättelser om det förflutna ska vi tro på? På vilka 
grunder? 

Historisk betydelse  
(Signifikans) 

Vilka berättelser ska vi berätta? Vad i det förflutna är 
så betydelsefullt att det är viktigt att sprida till andra 
och framför allt till kommande generationer? 

Kontinuitet och förändring Vad förändras och vad finns kvar? Vad beskrivs som 
beständigt och vad historiseras? 

Framsteg och tillbakagång Blir saker och ting i grund och botten bättre eller 
sämre? 

Historisk värdering Hur ska vi värdera varandras handlingar i det 
förflutna och vad är min grupp ”skyldig” en annan 
grupp och tvärtom? 

Historiskt handlande Vem eller vilka handlar i historien? Vilka 
begränsande strukturer finns? 

Historisk empati Hur kan vi förstå människor från en annan tid och 
deras handlande? 

 
Tabell 7: Peter Seixas kärnfrågor sammanförda med historiska tankebegrepp.315 
 
Av Seixas och VanSledrights resonemang följer att det är rimligt att föreställa 
sig att tankebegreppen, explicit eller implicit, kommer att återfinnas under 
historielektioner när lärare och elever ställer frågor och arbetar med att tolka det 
förflutna.  
 

                                                
 
314 Seixas (1996). Se även kapitel 2, s. 47 ff.  
315 I Seixas (1996) ””Conceptualizing the Growth of Historical Understanding” presenterade Seixas 
för första gången ett sammanhängande ramverk. I andra sammanhang har Seixas (2008) senare 
förändrat och gjort andra sammanställningar över tankebegreppen, t ex i Benchmarksprojektet 
(sedan 2011: Thinking History-projektet). Några av begreppen i denna tabell sammanförs (framsteg 
och tillbakagång blir en underkategori till kontinuitet och förändring) och historiskt handlande ersätts 
av det besläktade orsak - verkan. Min uppfattning är att den ursprungliga sammanställningen har 
stora förtjänster. Dessutom låter den sig lättast sammanföras med de ställda ”kärnfrågorna”. Seixas 
(1996, 2005, 2006). Lévesque (2008) utgår också från det ursprungliga ramverket. 
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Tolkandets  kompetens och det  interkulture l la lärandemålet  

För att elever ska få möjlighet att utveckla narrativ kompetens behöver de 
arbeta med det erfarna förflutna, tolka det och relatera det till samtiden.316 För 
att de ska få möjlighet att utveckla interkulturell historisk kompetens behöver 
vidare tolkningar av det förflutna som kan relateras till en mångkulturell samtid 
fokuseras. De kärnfrågor som Seixas lyfter fram och kopplar till de historiska 
tankebegreppen relateras till en sådan samtid, genom att vårt samhälle beskrivs 
som förändrat av globalisering, migration och mångkultur.317 Frågor om indivi-
ders och gruppers historiekulturella identiteter, hur dessa identiteter skapas och 
omförhandlas, och vad det får för konsekvenser, bör adresseras av historie-
undervisningen. I vår samtid med många, överlappande historiska berättelser är 
det väsentligt att historia framställs som en process där många tolkningar är 
möjliga, menar Eikeland.318 Motstridiga tolkningar bör lyftas fram, så att 
eleverna får möjlighet att se hur historien hela tiden skrivs om och att historia 
är något som brukas i samhället.   

Historisk betydelse - en dialog mellan det förflutna och nuet 

Ett av de historiska tankebegrepp som aktualiseras i tolkningsarbetet i under-
visningsberättelsen är historisk betydelse. Daniel och eleverna sysselsätter sig 
konkret med att försöka förstå, att tolka, varför man studerar det man gör på 
historielektionerna, både varför människor ur det förflutna mött den historie-
undervisning de gjort och varför eleverna själva gör det i den egna skolan och 
undervisningen. Delberättelsen om historisk betydelse får stor plats i undervis-
ningsberättelsen vilket till viss del beror på att Daniel lyfter upp frågan som 
något att tolka i arbetet med det förflutna i klassrummet men framför allt 
förstärks av att eleverna med stort engagemang griper tag i frågan och ger sig in 
i en diskussion. På så sätt blir historisk betydelse en meningsbärande del i den 
samkonstruerade undervisningsberättelsen.  
 
Som historiskt tankebegrepp knyter historisk betydelse an till följande kärn-
frågor: Vad är viktigt i det förflutna? Vilka berättelser ska vi berätta? Vad i det 
förflutna är så betydelsefullt att det är viktigt att sprida till andra och framför 
allt till kommande generationer?319 Eftersom det förflutna inte består av ett 

                                                
 
316 Rüsen (1987), (2004b), (2005), Eikeland (2001), (2002). 
317 Seixas (2006), s. 11-22. 
318 Eikeland (2002), s. 9-10, 98-103. 
319 Seixas (2006), s. 15. 
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avgränsat antal fakta och eftersom det går att konstruera en oändlig mängd 
olika berättelser, är det nödvändigt att välja vad som ska forskas om, undervisas 
om och läras. De här valen görs, medvetet eller omedvetet, av alla som brukar 
historia, som historiker, lärare och elever. Historisk betydelse som tanke-
begrepp hjälper oss att förhålla oss till frågan om vad i det förflutna vi ska 
berätta vidare.320 Jag kommer i det följande först att behandla historisk 
betydelse på en mer teoretisk nivå för att därefter undersöka hur historisk 
betydelse som tankeredskap används i den gestaltade undervisningsberättelsen. 

Kriter i er  för  his tor i sk betyde lse  

Historisk betydelse berör således frågor om urval, dels när urval ska göras, dels 
när urvalet ska legitimeras. Inte ens den lärare som noggrant följer en lärobok är 
fri från dessa överväganden.321 Rent praktiskt är det så att allt i en lärobok (eller 
allt innehåll som skulle kunna ingå) inte kan komma att täckas och behandlas 
under historiekursen, och att historieläraren (ibland tillsammans med eleverna) 
därför kommer att göra ett urval av händelser, personer och fenomen som 
han/hon/eleverna anser förtjänar bli del av undervisningsberättelsen. Beslut 
om vad som ska få större tyngd än något annat måste ständigt fattas. Dessutom 
måste varje sådant val i någon mån kunna legitimeras inför eleverna. “Varför 
ska vi bry oss om att läsa det här?” måste besvaras inom ramen för en kurs. 
Beroende på syftet med historieundervisningen och beroende på de frågor som 
ställs till kursen kommer urvalen och bedömningen av vad som är historiskt 
betydelsefullt att skilja sig åt. Historisk betydelse som ett historiskt tanke-
begrepp strukturerar därmed rimligen historieundervisningen och den historiska 
berättelsen olika i olika klassrum. 
 
Vilka kriterier för historisk betydelse är det då som avgör att vissa berättelser är 
värda att lyftas upp och föras vidare? Varför tillskrivs just dessa händelser 
betydelse? Historievetenskapligt finns en mängd olika sådana kriterier. Kriteri-
erna är möjliga att gruppera utifrån hur de förhåller sig till relationen mellan det 
förflutna och nutiden; antingen betraktar man historisk betydelse som en kvali-
tet i det förflutna i sig eller som en relation mellan nu och då. Ett sätt att se på 
historisk betydelse är alltså att säga att det är betydelsefullt, som har haft 

                                                
 
320 Seixas (1996), (1997), (2006), Lévesque (2005), (2008), Levstik & Barton (2008). Historical 
significance finns med på i stort sett samtliga “listor” över historiska tankebegrepp/second-order 
concepts. 
321 Inte heller ett definierat centralt innehåll som det som gäller för historieämnet från och med 2011, 
såväl i grundskolans kursplaner som i gymnasiets ämnesplaner, fritar lärare från urvalsfrågan. 
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avgörande konsekvenser för många människor, ibland med något eller flera av 
tilläggen ’under lång tid’, ’på djupet’ eller att det ansågs ’betydelsefullt 
(omstörtande) under sin tid’. Den australiske historikern Geoffrey Partington 
talar om ”importance”, hur viktigt det ansågs för sin tid, ”profundity”, hur 
djupt människors liv påverkades, ”quantity”, hur många människor som 
påverkades och slutligen ”durability”, hur länge människors liv påverkades.322 
Historisk betydelse uttrycker då en förbindelse mellan händelser och människor 
i det förflutna. Det är med andra ord en kvalitet i det förflutna i sig.  
 
Ett annat sätt att betrakta historisk betydelse är att tillskriva det betydelse som i 
första hand ökar vår förståelse av nuet. Om vi alltså studerar det förflutna med 
syfte att bättre förstå och orientera oss i vår samtid, om vi vänder oss till det 
förflutna för att kontextualisera nuet, så hänger den betydelse vi tillskriver 
händelser och förändringar i det förflutna, tätt ihop med hur de kan kopplas 
ihop med nuet.323 Historisk betydelse blir då en relation mellan nuet och det 
förflutna, och inte en kvalitet i det förflutna, som i det första fallet. Det som vi 
lyfter fram ur det förflutna är det som genetiskt leder fram till hur vi lever våra 
liv i samhället idag, men vad som lyfts fram kommer att se olika ut i olika tider 
och för olika grupper utifrån på vilket sätt vi betraktar nuet. Genusforskningen 
och en annan syn på kvinnors roll i samhället är exempel på något som har 
förändrat vad som anses vara historiskt betydelsefullt i vår samtid.324 Tidigare 
marginaliserade grupper, förutom kvinnor även barn, arbetare, fattiga, olika 
minoriteter, har sedan 70-talet fått allt större plats i historisk forskning, genom 
bland annat socialhistoria, historia underifrån och mentalitetshistoria, då synen 
på deras historiska betydelse omvärderats. Kriterier för historisk betydelse är i 
den bemärkelsen inte en kvalitet i det förflutna i sig, utan bestäms av våra tolk-
ningsramar, de tolkningar och värderingar som vi som studerar det förflutna 
gör.325 En historiskt betydelsefull händelse eller förändring är viktig genom sitt 
förklaringsvärde för att förstå samtida frågor. En berättelse som tillskrivs histo-
risk betydelse kan anses ha betydelse för att den synliggör eller avslöjar 
förhållanden som tidigare varit dolda eller för att den har varit viktig i en grupps 

                                                
 
322 Den australiske historikern Geoffrey Partington (1980), s.112-116, har listat fem kriterier som ofta 
citeras. De fyra första är: importance, profundity, quantity, durability. Det femte kriteriet är: hur 
mycket en händelse ur det förflutna ökar vår förståelse av nuet. Partington citeras i Hunt (1999), 
Phillips (2002), Bradshaw (2006), Seixas & Peck (2008) och Levesque (2008).  
Partington, Geoffrey  
323 Seixas (1996), s. 768-769. 
324 Seixas, Peter (2005), s. 143.  
325 Seixas, Peter (1997), s. 22. 
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kollektiva minne.326 Det som anses ha historisk betydelse varierar således både 
över tid och från grupp till grupp.  
 
På samma sätt används historisk betydelse som tankebegrepp i skolans historie-
undervisning när urval görs, urval av vad som är värt att undervisas om och att 
läras. Vidare, och ännu mer väsentligt, används historisk betydelse för att tolka 
och skapa mening ur det valda innehållet, för att förstå och tolka de berättelser 
om det förflutna vi möter i historieklassrummet och de berättelser vi har med 
oss, från populärkulturen och våra familjer. Vad betyder de här händelserna? 
Vad kommunicerar den här berättelsen och hur hänger den ihop med andra 
berättelser?  

Tidigare forskning om e levers  användning  av his tor i sk betyde lse  

Av resonemanget följer att historisk betydelse utgör en väsentlig dimension av 
kompetensen att tolka och därmed en del av narrativ kompetens. Att utveckla 
historisk betydelse som ett sätt för elever att tänka runt historia blir på så sätt 
också en uppgift för historieundervisningen. De empiriska studier som gjorts 
om elevers användning av historisk betydelse visar att elever använder både 
likartade och andra kriterier än historiker. I en av Seixas’ studier använder sig 
elever av såväl subjektiva som objektiva kriterier. Några ser händelser som 
betydelsefulla om de varit viktiga för dem själva eller för den grupp (ofta av 
nationell eller etnisk karaktär) som de tillhör. Andra tillskriver betydelse utifrån 
mer opersonliga skäl, till exempel att läroboken eller läraren tar upp något och 
att det därför måste vara viktigt eller, utifrån mer historievetenskapliga skäl, till 
exempel räckvidden av konsekvenserna. En grupp elever hanterar begreppet på 
ytterligare ett sätt genom att de använder historisk betydelse för att konstruera 
sammanhängande berättelser. Historisk betydelse uttrycker då en narrativ 
förbindelse, en förbindelse som åskådliggörs i en tolkningsram. Urvalet motive-
ras narrativt genom att händelserna blir del av och skrivs in i en viss berät-
telse.327 Den amerikanske historiedidaktikern S G Grant urskiljer två kriterier, 
dels vilka kopplingar eleverna gör till sina egna liv, dels vilka kopplingar de gör 
mellan då och nu.328 Han utgår också från att elevernas identiteter rimligen 
påverkar vilka kopplingar de gör. Undersökningar av bland annat Epstein och 

                                                
 
326 Seixas & Peck (2004), s. 111 och Seixas & Peck (2008), s. 1027. 
327 Seixas (1997), s. 22-27. 
328 Grant, S. G. (2003), s. 58. 
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Barton & Levstik bekräftar detta och visar hur amerikanska elever ur olika 
etniska grupper konstruerar historisk betydelse på olika sätt.329  
 
Brittiska historiedidaktiker har också sammanställt listor med kriterier för 
historisk betydelse som elever praktiskt kan arbeta med i klassrummet för att 
utveckla sitt historiska tänkande. Här återfinns Christine Counsells fem R 
(Remarkable, Remembered, Resulting in change, Resonant, Revealing)330 och 
Roger Phillips’ GREAT (Groundbreaking and stunning, Remembered by all, 
Events that were far reaching, Affecting the future, Terrifying).331 I svenska 
sammanhang finns inte begreppet behandlat på samma sätt. 
 
För att undersöka historisk betydelse i undervisningsberättelsen Historiens ansikte 
- Kampen om minnet ställer jag följande frågor: 
 

• Vilka tolkningar görs med hjälp av tankebegreppet historisk betydelse? 
• Hur förhåller sig förmågan att hantera historisk betydelse till 

interkulturell kompetens? 

Histor isk betyde lse  i  undervisningsberät te l sen  

I Historiens ansikte - Kampen om minnet aktualiseras frågan om historisk betydelse 
på olika nivåer. Dels är historisk betydelse relevant på berättelsenivå, där det 
handlar om att göra och motivera urval, dels är det relevant på ytterligare en 
nivå, som tolkning, som ett tänkande eleverna kan engagera sig i och utveckla. 
På berättelsenivå får det interkulturella undervisningsmålet tydliga konsekvenser 
när det gäller vad som lyfts in i berättelsen men också i vad som försvinner 
bort. I berättelsen om andra världskriget och kalla kriget försvinner mycket av 
själva kronologin och faktiska händelser.332 Fokus hamnar i stället på att ge ”the 
big picture”.333 När det gäller kalla kriget ges till exempel en mycket kort krono-
logisk genomgång av väst- och östblockens uppbyggnad, medan mer tid och 
större tyngd läggs på vad kalla kriget som fenomen betydde och vad det fort-
farande betyder idag. Hur invånarna i Kiev i dag ser på Ryssland, på väst-
makterna och på NATO, får lika stor tyngd som Trumandoktrinen. Också 
filmen om kolonialsoldaterna i den franska armén under slutfasen av andra 

                                                
 
329 Epstein (1998), s. 409-418 och Barton & Levstik (2008), s. 240-272.  
330 Counsell (2005). 
331 Phillips (2002). 
332 Med kriterier av Partingtons typ, importance, profundity, quantity, durability, hade urvalet rimligen 
blivit ett annat. 
333 Se Shemilt (2000) och Shemilt (2009) för en diskussion av ”big picture”-historia. 
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världskriget hänger ihop med val gjorda utifrån kriterier för historisk betydelse. 
Under en av lektionerna i Kampen om minnet kommer en gästföreläsare till skolan 
för att tala om Zimbabwe, synen på Afrika och om västs kunskapsproduktion, 
och under en annan av lektionerna väljer Daniel att föreläsa om orientalism.  
 
För Daniels del styrs urvalet av att undervisningsberättelsen som lärandeobjekt 
konstruerats utifrån lärandemålet interkulturell historisk kompetens. När vi ser 
vilket innehållet blev i Daniels berättelse är det uppenbart att hans förståelse av 
lärandemålet haft stor påverkan. De olika delarna i berättelsen får sin betydelse 
utifrån hur de kan relateras till varandra och vilken fråga narrativet är ett svar 
på. Andra urval skulle ha gjorts och händelser tolkats annorlunda om berättel-
sen istället till exempel besvarat frågor om människans förhållande till natur-
resurser, det svenska folkhemmet eller internationell politik. 
 
Många av undervisningsberättelsens byggstenar tillskrivs historisk betydelse 
utifrån kriteriet att de synliggör eller avslöjar förhållanden som tidigare varit 
dolda (till exempel de infödda soldaterna). Andra händelser tillskrivs historisk 
betydelse för att de säger något viktigt om samtiden (till exempel vad kolonial-
ismen fortfarande betyder), för att de ska ge ”samtida resonans”.334 Mest tyngd 
får emellertid sådana berättelseelement som ifrågasätter en eurocentrisk 
historieskrivning. I Daniels urval ligger en underförstådd berättelse om (och 
kritik av) att det finns en gängse historieskrivning och historieundervisning som 
inte bedömer historisk betydelse så att de historiska berättelserna bidrar till att 
vi kan förstå varandra i ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Historisk 
betydelse relaterar i det här fallet till kanon och Daniels urval görs till stor del 
för att påvisa att en sådan kanon existerar. 
 
Historisk betydelse som strukturerande och organiserande begrepp blir således 
på första nivån väsentligt för Daniel i konstruktionen av undervisnings-
berättelsen redan på planeringsstadiet och kommer till uttryck i den över-
gripande undervisningsberättelsens innehåll, alltså det förflutna som eleverna 
ges möjlighet att erfara. På nästa nivå blir historisk betydelse ett menings-
skapande tankeredskap som eleverna får arbeta med under lektionerna, när det 
erfarna förflutna ska tolkas. Här sker en förskjutning från lärare till elever och 
från prioritering av olika innehåll till kriterier och diskussioner om varför något 
tillskrivs betydelse.   

                                                
 
334 Roger Phillips talar om ”comtemporary resonance” då han diskuterar historisk betydelse som ”key 
element” i den brittiska historieundervisningen. Phillips (2002), s. 14.  
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Historisk betydelse som historievetenskapligt och historiedidaktiskt begrepp är 
dock inget begrepp som aktualiseras eller finns explicit närvarande, vare sig i 
Daniels planering eller under lektionerna. Ändå finns det en delberättelse om 
historisk betydelse där eleverna får reflektera dels över vilka processer det är 
som gjort att människor i det förflutna gjort vissa val av vad som ska finnas 
med i historieskrivning och historieundervisning, dels över den historiska 
berättelse de själva möter. 

”En stat som inte plågar folk och är snälla allmänt ...” 

Under Kampen om minnet får eleverna läsa två texter, ett utdrag ur Värner Rydéns 
lärobok Medborgarkunskap samt en text om Sveriges koloniala historia och slav-
handel.335 Det valda utdraget ur Medborgarkunskap, som användes och fanns i 
omlopp i svensk skola från 1920- till 1950-talet, ger en förhärligande bild av 
svenskarna och kan uppfattas som att den legitimerar rasism. Den fråga som 
Daniel ställer till eleverna är vilket ansvar svensk skola och svenska museer har 
att undervisa om detta. Eleverna hamnar snart i ett tankeutbyte kring om det 
borde vara viktiga inslag i historieundervisningen och i så fall varför det inte är 
det, vilket de menar att det inte är i svensk skola.  
 

O: Alltså jag tänker, man kan ju, nu kommer det att låta …, men man kan ju inte 
lära sig allt, man kan inte gå in på djupet om allt, och vi har ju hur mycket 
historia som helst, och man måste liksom välja ut historia som är viktig. Och sen 
har man då inte valt den här historien, som att lyfta upp den. 

K: Fast det finns ju väldigt mycket tid på historien för att gå igenom det här, för 
tidigare på grundskolan har jag rabblat kungar, jag har gått igenom 
stormaktstiden, vilka landområden vi hade, vilken taktik vi använde för att 
komma in dit … då måste man ju ändå anse att det här är mer intressant än 
kung Karl X Gustav bla bla bla.  

O: Fast det är ju en del av … 

Daniel: Absolut, då blir det ju en diskussion om urvalet, men varför är det mer 
intressant, är det viktigare? … 

O: Varför man kanske rabblar kungar är ju för att det är en historia i Sverige. 
Alltså det är fokus på historia, alltså Sveriges historia i Sverige. Det var så långt 
bort, så långt bort så att det är inte Sverige ens, så då behöver man inte ens bry 

                                                
 
335 Rydén (1935). ”Slaveri då och nu - rätten till frihet” gavs ut av Delegationen för mänskliga 
rättigheter i Sverige (2007) med anledning av det 2007 var 200 år sedan den transatlantiska 
slavhandelns slut. Delegationen fick ett informationsuppdrag av regeringen där avsikten var att 
upplysa om Sveriges roll i slavhandeln och om nutida slaveri för att rusta människor ”att kunna 
upptäcka, erkänna och motverka nutida kränkningar av mänskliga rättigheter i vårt samhälle” (s. 2). 
Organisationer som Afrosvenskarnas riksförbund och Forum för levande historia deltog i att ta fram 
skriften. 
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sig om det, och det är väl där problemet är liksom, då behöver man inte bry sig 
om det, om det inte tillhörde Sverige. Och om man då hade krigat om det, köpt 
den och ville att, då är ju det en del av Sveriges historia… och då kan man lyfta 
det också.       
                   (KM:3) 

Diskussionen handlar både om vad som är viktigt och, mest, om varför något 
anses ha betydelse. I diskussionen uttrycker eleverna att det är nödvändigt att 
göra ett urval. När det gäller kriterier för betydelse är det ingen av eleverna som 
säger något om att till exempel det som berörde många eller som fick 
avgörande konsekvenser är det som är historiskt betydelsefullt. Dock har den 
typen av argument berörts av eleverna när de diskuterade frågan om ifall 
kolonialsoldaternas delaktighet i befrielsen av Frankrike förtjänade att finnas 
med i grundberättelsen om andra världskriget eller inte. De kriterier för att 
bedöma historisk betydelse som eleverna anför nu är istället av den andra typen, 
att historisk betydelse är en relation mellan nu och då, och inte en kvalitet i det 
förflutna i sig. Det är de frågor man vill ge svar på och om en händelse varit 
viktig i en grupps kollektiva minne som bestämmer om det blir en berättelse 
värd att berätta vidare. När K menar att stormaktstiden fått för stor plats i den 
historieundervisning han mött i skolan, svarar O med att det har att göra med 
att det självklart varit viktigt ur ett svenskt perspektiv, varit viktigt för gruppen 
svenskar, och att det därför går att förstå att stormaktstiden fått stort utrymme i 
den historieundervisning de har mött.    
 
O verkar också tycka att det är ett problem att skolundervisningen “glömmer 
bort” delar av den svenska historien som inte är det “riktiga” Sverige, som 
svenska kolonier eller Sveriges del i slavhandeln, vilket är det som behandlats i 
den text de läst. A problematiserar urvalsgrunden ytterligare och menar att 
urvalet i sig får konsekvenser: 
 

A: Jag tycker lite så här … jag tycker nog att man ska undervisa det här ... för 
man undervisar ju ganska mycket om slavhandeln vilket är viktigt liksom att visa 
att vi har inte varit så snälla här i Europa, för man kan ju också få en sån bild, att 
Europa är störst, bäst och vackrast. Men när man gör det är det ju ofta man 
skippar just den delen att just Sverige är med och just då känns det ganska 
oförlåtligt, man pratar liksom om dom dumma länderna som höll på med … 
kolonialmakterna, britterna, belgarna, Frankrike, Spanien, Portugal, som höll på 
jättemycket med kolonier, dom var jätteelaka och plågade slavar hela dagarna och 
så nämner man liksom inte ens att Sverige är med … och då känns det ganska 
oförlåtligt, när man ändå är inne på ämnet, ganska ofta. 

Daniel: Vilken betydelse har det då, att man inte nämner det, tror du? 

A: Alltså, jag tror många ser Sverige som så här … alltså kanske inte hjältestat 
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eftersom vi inte var med i andra världskriget, men så här snäll stat, som inte är 
med i krig, som inte plågar folk, och inte haft krig, och inte har dödsstraff och är 
snälla allmänt.                  
                    (KM:3) 

A ifrågasätter historieskrivningen och historieundervisningen. Ur A:s perspek-
tiv, utifrån de kriterier han använder för historisk betydelse, har Sveriges 
koloniala historia och roll i slavhandeln en plats i historieundervisningen 
eftersom det pekar på något viktigt för vår samtid, och för att det lyfter fram en 
tidigare dold del av historien. Han menar att det spelar stor roll vad man anser 
är historiskt betydelsefullt och vad man tar med i berättelsen. Han motiverar 
det med vad berättelsen gör med oss. Både framlyfta och bortvalda berättelser 
påverkar oss och vilken bild vi får av andra och inte minst av oss själva. A 
kopplar ihop bilden av ett Sverige “som inte plågar folk” och “som är snälla 
allmänt” med skolans historieundervisning. Hans resonemang leder tanken till 
de starka och kraftfulla mönsterberättelser som Wertsch talar om.336 A verkar 
hänvisa till en sådan berättelse om Sverige, en berättelse som innehåller en viss 
tematik som de flesta ”svenskar” kan relatera till, som lätt kan upprepas och 
som kan sägas utgöra en svensk självförståelse och identitet. Att fundera över 
historisk betydelse och vilka händelser som lyfts fram och vilka som väljs bort 
hjälper A att få syn på den här mönsterberättelsen. 

”Det måste ju vara likadant för han den där Pajalabon då ...”. Historisk betydelse från en 
position i periferin 

Hur historisk betydelse konstrueras utifrån olika kriterier i olika tider och i olika 
positioner blir ett centralt inslag i läsningen av de två texterna under rubriken 
Utan hemvist, en text om Edward Saids skolgång i Egypten samt ett utdrag ur 
Populärmusik i Vittula av Mikael Niemi.337 Den fråga som Daniel ställer är varför 
Edward respektive Matti får möta den skolundervisning de får och vilken 
betydelse det har, eller helt enkelt om det är ett problem. Texterna tycks 
fungera väl och sätter igång elevernas tolkningsarbete. Flera elever säger att 
urvalet har betydelse för tillhörighet och identitet, och att man blir splittrad om 
man inte bekräftas i skolans berättelser. 
 

L: Jag tycker det var jätteintressant det här, skolan låg väl i Egypten, eller hur? 
Ja, att man typ så här, man fick inte prata arabiska, det var förbjudet och så, att 

                                                
 
336 Wertsch (2004), s. 49-62. ”Schematic narrative templates” fungerar som kulturella redskap och 
möjliggör för människor att känna att de tillhör en grupp. De kan också ses som en ”public narrative”, 
en kollektiv berättelse, med Margaret Somers terminologi. (”Schematic narrative templates” är något 
annat än ”specific narratives”, som är mer att likna vid expertberättelser om specifika händelser.)  
337 Nyström, Nyström & Nyström (2004). 
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inte vara accepterad i sitt eget land, fast alla, många som bor i Egypten är araber, 
alltså det måste vara en konstig känsla på nåt sätt att känna att man inte får vara 
sig själv i sitt eget land på nåt sätt. Ja … vem är jag liksom, lite som att man kan 
känna sig splittrad liksom.  

I: Det måste ju vara likadant för han den där Pajalabon då, för om han läser om 
så här skåningar som går förbi det där diket som ska vara nån typ av flod då 
läser ju inte han om sig själv heller. 

L: Men han får ju fortfarande prata sitt språk … men jag förstår vad du menar 
… 

I: Ja precis, vad då Kinnekulle 345 meter över havet, varenda liten kulle här är ju 
högre än den, varför ska vi läsa och lära oss om den. Och dom där små 
bäckarna liksom.      
                   (KM:4) 

I den fortsatta diskussionen tycks några elever mena att det Matti och Edward 
upplever kanske inte är så farligt, att man kanske inte alltid kan läsa om just sin 
egen historia, om sig själv, och att det är så det måste vara. Själva läser de ju 
både om Afrika, Tyskland och Latinamerika under en och samma skoldag. De 
tolkar invändningarna mot Edwards och Mattis skolor som att det handlar om 
att man inte borde behöva läsa någonting alls om det som inte har med en själv 
att göra, att det till exempel räcker att Matti lär sig om norrländska floder. Det 
är inte en uppfattning som eleverna delar och därför säger N att Edwards och 
Mattis utbildning inte är så konstig, och underförstått inte så farlig. Den poäng 
Daniel vill göra, som utgår från ett maktperspektiv, riskerar här att slå över i en 
slutsats som inte alls är den avsedda.  

 

N: Jamen, det är ändå inte så konstigt att det blir så här. Man kan ju inte läsa om 
allt och då kanske det blir nåt annat än ens eget. 

O: Men det är konstigt. Varför var det så? Var det bara hans skola som var så, 
för då kan man undra över varför det var sånt fokus på Skåne, för jag har inte 
läst med jättefokus på Skåne, har ni det? 

L: I kartboken så är Skåne jättedetaljerat och … 

O: Ja, ok då. 

K: Bara på den här lektionen har vi pratat om Weimarrepubliken i Tyskland och 
om Latinamerika och på Samhällskunskapen pratar vi om Afrika, det är rätt 
långt bort.         
                   (KM:4) 

Att många elever inte har ett maktperspektiv med sig in i diskussionen av histo-
risk betydelse visas i de svårigheter som uppkommer. En annan elev, F, kontrar 
dock med att föra in den saknade maktdimensionen. Visst läser de själva om 
annat än sin egen historia, men det går inte att jämföra med Mattis eller 
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Edwards situation i sina skolor. Det handlar om hur man läser det och på vilka 
grunder något ingår eller inte ingår i skolans berättelser. 
 

F: Och hur har vi gjort det [läst om till exempel Afrika under sin skoldag]? Det 
framställs ju ändå inte som om Johannesburg är centrum för civilisationen. Eller 
så här, om vi hade haft en karta här på väggen så hade den troligtvis föreställt 
världen med Europa i centrum, eller så hade den förställt Europa med Sverige i 
centrum, eller skulle den föreställa Sverige med Svealand i centrum, den skulle 
inte föreställa Afrika. 

N: Nä, ok, där har du rätt.     
                   (KM:4) 

Olika elever konstruerar olika historisk mening. För N och K kommer historisk 
betydelse i relation till geografisk position att handla om provinsialism eller inte, 
medan det för F (och för Daniel) blir en fråga om var man befinner sig i 
förhållande till historiens maktdiskurser och kunskapsproduktion. Dock är man 
ense om att historisk betydelse förändras, att det är något som tillskrivs, till 
exempel utifrån position i det geografiska rummet. 

”Varför har man gömt undan detta också?” - utmaningar och komplikationer 

Det uppstår en del utmaningar i arbetet med historisk betydelse. En kompli-
kation är relationen mellan kunskaper om det förflutna och färdigheten eller 
förmågan att tänka runt historisk betydelse. Flera elever har invändningar när 
Daniel uppmanar dem att göra detta, i det här fallet fundera över om historien 
om Sveriges koloniala förflutna ska ses som historiskt betydelsefull. B samman-
fattar vad flera ger uttryck för. 
 

B: Fast vi kan ju inte säga vad som inte är med om vi inte fått veta det. Som jag 
hade inte kunnat sagt för två år sen att min lärare har inte lärt mig att Sverige har 
haft kolonier för att jag hade ju inte lärt mig det, alltså … /skratt från klassen/. 
Det är ju svårt att säga att det fattas liksom.   
                   (KM:4) 

Det B säger är att hon och de andra eleverna saknar tillgång till historisk 
information, till fakta och data, och att det blir svårt för dem att utveckla sina 
tankar om historisk betydelse när de inte har så bred bas att ta ifrån som en 
historiker eller en historielärare har. I det här sammanhanget är det också 
relevant att uppmärksamma att eleverna överlag har lättare arbeta med och 
tolka innehållet från Historiens ansikte än från Kampen om minnet. Historiens ansikte 
behandlar ett område som eleverna är förhållandevis bekanta med, medan 
innehållet i Kampen om minnet i stor utsträckning är nytt för eleverna. Detta var 
ett problem redan på berättelsenivån och Daniel brottades där med att 
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tillhandahålla tillräckligt mycket av historiska narrativ och innehållsbegrepp 
samtidigt som han inte ville att det skulle ta överhand på bekostnad av 
tolkningar. När man nu arbetar med tolkningar i klassrummet visar det sig att 
det är lättare för eleverna att använda tankebegreppet historisk betydelse i 
Historiens ansikte än i Kampen om minnet. Det är visserligen inte på något sätt 
avsett att förvåna att det är lättare att tolka, bråka och dekonstruera när det som 
ska dekonstrueras är känt, men det är ändå en avsevärd skillnad mellan de två 
delarna i undervisningsberättelsen, vilket tydligt pekar på en möjlig kompli-
kation som lärare kan ställas inför.  
 
Tankebegreppet historisk betydelse, lika väl som övriga historiska tanke-
begrepp, handlar om innehållet, de historiska narrativen, samtidigt som det 
relaterar till en färdighet eller en förmåga. Tankebegreppen används för att 
strukturera och skapa mening, för att konstruera narrativ eller för att förstå 
varför dessa ser ut som de gör och vad de uttrycker. Counsell menar att den 
polarisering som lätt skapas mellan en undervisning som fokuserar på innehåll 
och en som fokuserar på färdigheter gör att man kan förlora kopplingen mellan 
en historisk färdighet man vill arbeta med i klassrummet och det innehåll 
eleverna behöver för att lärandemålen, uttryckta i termer av att utveckla en viss 
förmåga, ska kunna uppnås. Man missar frågan om vilka innehållskunskaper 
som möjliggör för en elev vid ett specifikt tillfälle att dra en viss slutsats.338  
 
Ytterligare en komplikation som uppstår är hur tankebegreppet historisk 
betydelse tycks leda eleverna till en uppfattning om att viss historia har gömts 
undan, att viss historia inte släpps fram. Många av de berättelser Daniel lyfter 
fram är sådana som ofta exkluderas, till exempel sådana som formuleras från 
periferin. Men också Daniel drabbas av elevernas kritik och de frågar honom 
varför han bortser från viktiga berättelser. 
 

D: Varför bortser vi från sånt också? Varför berättar inte du om det heller. Men 
alltså, det är samma med andra världskriget, jag har bara hört det på så här 
villovägar, jamen Sverige var också med nazisterna och så säger man inget mer. 
Och på samma sätt bortser man ju från det här med slavarna, varför säger inte 
folk sånt, varför tar man både bort vår hjälp på nazisternas sida nu, jag har ju 
inte koll på det, jag vet inte, jag har bara hört att det ska vara så, och varför lyfter 
vi inte upp sånt?      
                   (KM:4) 

 

                                                
 
338 Counsell (2000), s. 59. 
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Daniel hänvisar till svårigheten för ”en hårt arbetande historielärare” att göra 
alla berättelser rättvisa, men lyckas inte riktigt avväpna D som uppenbarligen 
känner sig lurad av skolans undervisning, som inte berättat viktiga historiska 
”sanningar” för henne. Olika elever känner sig snuvade på olika berättelser, N 
påminner till exempel ofta om att samernas historia inte kommuniceras i någon 
utsträckning alls. 
 
I undervisningsberättelsen konstrueras till viss del en uppfattning om att bort-
valda berättelser handlar om en konspiration eller en komplott. Eleverna blir 
upprörda när de får reda på vad de inte känner till, vad de inte fått reda på, när 
de funderar över vilken betydelse det haft i historieskrivningen. Detta berör 
dem och väcker stort engagemang. 
 

I: Jag tänkte på att dom tankarna som var då i rasbiologin, man mätte skallar, 
man fotograferade människor, kategorisering, det passar inte riktigt in i vårt 
samhälle idag, i det Sverige vi vill ha och då tänker vi så här att, nä, vi glömmer 
dom bitvis, vi nämner dom inte så mycket, för dom passar inte in utan nu 
fokuserar vi på framtiden. Då gör vi det till en stor parentes och så är den tom. 

P: Det känns som om dom använder det för att lyfta fram att svenskar är bättre, 
att den germanska rasen är bättre. 

O: Men det är ju så här att vi ska vara så himla fläckfria, att vi inte har gjort nåt 
fel. (---) Visst man kan bli irriterad på vad det står, men jag blir nästan mer 
irriterad för att vi inte fått reda på det, att liksom visst det var jättedumt det dom 
tänkte, men att vi inte får reda på det gör det nästan mer dumt, att det blir som 
… Man kan inte göra nånting åt historien, det har hänt, så får man acceptera 
och gå vidare. 

P: Sopa under mattan på nåt vis. 

O: Ja, det är jättedumt.     
                   (KM:4) 

Anledningen till att vissa händelser inte finns med i den historiska berättelse 
eleverna möter i samhället eller i skolan menar P är att någon sopat det under 
mattan. Någon har med berått mod gömt undan eller förvrängt en viktig del av 
historien för dem. “De”, som gömt undan viktiga berättelser, är till exempel de 
europeiska kolonisatörerna,339 eller den svenska skolan, när den döljer Sveriges 
roll i andra världskriget likaväl som i slavhandeln. I elevernas värld tycks det 
finnas någon som fattat ett medvetet beslut att undanhålla och utesluta vissa 

                                                
 
339 Daniel visar ett träsnitt (KM:2). Eleverna menar att de europeiska kolonisatörerna lyfter fram det 
de vill, förvränger bilden av den amerikanska ursprungsbefolkningen och döljer annat, för att skaffa 
sig fördelar av det. Så har historieskrivning om de andra redan från början skrivits för att kontrollera 
de andra. 
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berättelser. I klassrummet bemöter Daniel konspirationstanken och menar att 
man måste se till den historiska kontext som bestämmer att ett visst urval, 
nästan med självklarhet, görs. Det handlar mer om att förstå historiska 
sammanhang än att peka ut konspiratörer, säger Daniel. 
 

B: Nä men då blir jag också lite grann så här, om man har gömt undan en sån 
sak, vad finns det då mer som man inte tar upp eller berättar om, som man så 
här utesluter för det är inte lika viktigt som det här säger man … alltså från 
andra länder också.  

Daniel: Jag tror att man måste ta bort dom här konspirationsteorierna … men 
man försöker framställa en utvecklingstanke, som i Saids skola, Storbritannien 
och deras imperium genom tiderna, jamen då blir det ett urval som verkligen 
visar på den fina utvecklingen. Jag tror inte att det är nåt konspiratoriskt att man 
försöker gömma undan nånting.     
                   (KM:4) 

Eleverna övertygas inte med nödvändighet av Daniels argument utan åter-
kommer vid flera tillfällen till tankarna om konspiration. Daniel hanterar därför 
frågan om konspiration, på ytterligare ett sätt, genom att relatera det till 
begreppet kollektivt minne.  

Kollektivt minne  

Efter en lektion skriver Y i sin loggbok att hon vill diskutera hur det kommer 
sig att hon och de andra eleverna alla känner igen USA:s president medan i stort 
sett ingen känner igen, eller vet namnet på, Medvedev (KM:3). Hon ställer 
frågan om det finns en historisk förklaring till att det är på det sättet. Under en 
senare lektion projicerar Daniel Y:s fråga, ger eleverna en text om kollektivt 
minne att läsa och ber dem i grupper diskutera frågan om Medvedev och 
Obama med hjälp av begreppet kollektivt minne (KM:5). Under grupp-
diskussionerna och helklassamtalet dyker det upp uppfattningar om att frågan, 
Medvedev - Obama, Ryssland - USA, dels har att göra med vilken del av 
världen som påverkar oss i Sverige mest, ”rent objektivt”, dels har att göra med 
en svensk självbild, hur vi vill vara och hur vi inte vill vara. Genom att välja och 
välja bort skapar vi en bild av Sverige och svenskarna, säger L och O (KM:5) 
och återknyter till diskussionen lektionen innan. Flera elever konstaterar också 
att de kan en del om Sovjetunionen men väldigt lite om Ryssland, trots att 
eleverna i klassen är födda 1992 och Sovjetunionen alltså befinner sig utanför 
deras livstid. Samtidigt är deras kunskaper om Sovjetunionen ”smala” och 
hämtas helt och hållet ur en kalla kriget-berättelse.  
 



 

159 

F sammanfattar mot slutet av diskussionen hur han ser på vad kollektivt minne 
är. ”Det känns som det man vet att alla andra vet, och alltså … man känner att, 
ja det här vet ju alla, det är ju så här som ’man’ tänker.” Det kollektiva minnet 
är både var och ens eget minne och samtidigt något individen delar i en gemen-
skap. I tillägger: ”Det är ju här i klassrummet våra kollektiva minnen möts.” 
Flera elever säger också att det är så mycket av det kollektiva minnet som de 
inte själva har upplevt (till exempel Sovjetunionen som hotbild), som någon 
annan berättat, familjen, auktoriteter och media. Tanken är på inget sätt 
obekant för eleverna och fångar något de känner igen. I skriver i sin loggbok 
efter lektionen: ”Äntligen fick denna företeelse ett namn!”. Att eleverna tar till 
sig begreppet gör också att Daniel kan använda det för att rädda den misslyck-
ade föreläsningen om orientalism (KM:7). När han lektionen efteråt ber 
eleverna diskutera och logga om orientalism utifrån kollektivt minne förstår 
eleverna betydligt lättare vad han menar (KM:8). 

Histor isk betyde lse ,  narrat iv  s truktur och interkulture l l  kompetens  

På så sätts knyts historisk betydelse till kollektivt minne. Av de två huvudsakliga 
sätt att se på historisk betydelse som identifierades inledningsvis, historisk 
betydelse som en kvalitet i det förflutna i sig respektive historisk betydelse som 
en relation mellan nu och då, fokuseras det sistnämnda. I klassrummet kon-
strueras en förståelse av att historisk betydelse förändras utifrån vilken position 
man uttalar sig från. Historisk betydelse blir en narrativ förbindelse mellan den 
som berättar historia och det förflutna. Människor i olika tider, från olika 
grupper och utifrån olika geografiska positioner värderar historisk betydelse 
olika. Vissa händelser och berättelserna om dessa blir del av våra kollektiva 
minnen, vilket i sin tur bygger upp de tolkningsramar som gör att andra, nya 
händelser kan infogas som betydelsefulla. På så vis hänger kollektivt minne och 
historisk betydelse tätt ihop med hur människor ser på sina liv, sina samhällen 
och sina handlingsmöjligheter, eller uttryckt i termer av narrativ kompetens, hur 
de berättar historierna om sina liv och samhällen i avsikt att orientera sig i nuet 
och framtiden. Olika maktpositioner spelar också stor roll för historisk 
betydelse, för vem som får inflytande över historieskrivning och gruppers 
kollektiva minnen. Ur ett maktperspektiv handlar det därför inte bara om hur 
människor berättar om sina liv och samhällen utan framför allt om vilka 
berättelser som överhuvudtaget är möjliga att berätta.  
 
Som historiskt tankebegrepp som används för att tolka och skapa mening ur 
det förflutna i historieklassrummet kopplar historisk betydelse tillbaka till 
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diskussionen om kanon och dominerande berättelser. De händelser och 
fenomen som inkluderas i kanon konstrueras som historiskt betydelsefulla i det 
kollektiva minnet. I våra samhällen har vi, med Wertschs formulering en typ av 
berättelser (”schematic narrative templates”) som bildar ett slags mönster och 
kan återkomma med olika innehåll.340 Jocelyn Létourneau uttrycker på ett 
liknande sätt det som att elever, genom det kollektiva minnet och genom de 
historiska berättelser de mött i skolan, får ett slags narrativ struktur, ett slags 
grundberättelse341 som fungerar som en matris eller mönster som läggs på varje 
gång de erfar något nytt ur det förflutna eller möter något i nutiden för den 
delen.342 För att visa hur en sådan narrativ struktur fungerar jämför Timothy J 
Stanley med den amerikanska filmen The Blob där ”blobben”, som egentligen 
symboliserar det kommunistiska hotet, letar sig in överallt och suger åt sig 
allting.343 På samma sätt, som en ”blobb” fungerar den narrativa strukturen 
genom att den inte tillåter fenomen som inte stämmer med mönsterberättelsen, 
medan erfarenheter som passar in däremot lätt infogas. Sådant som inte passar 
in i den narrativa strukturen konstrueras som undantag.  Eleven I formulerar 
det som att mörka sidor av historien, till exempel rasbiologin, inte passar in i 
den framtidsinriktade framgångsberättelsen om Sverige utan blir en ”tom 
parentes”. Ifall den narrativa strukturen, mönsterberättelsen, som eleverna bär 
med sig i sitt kollektiva minne, där historieundervisningen har sin del, till 
exempel handlar om A:s ”snälla” Sverige, är det endast med svårighet fenomen 
som rasbiologi eller svensk slavhandel kan infogas. Möjligen kan de bli undan-
tag som läggs till utan att därför ändra den narrativa strukturen. Om svensk 
slavhandel, i historieklassrummet, ska tillskrivas historisk betydelse, kan det inte 
göras utan att mönsterberättelsen och den narrativa grundstrukturen förändras. 
Det går inte att berätta båda berättelserna, om det ”snälla” Sverige och om Slav-
handelssverige, samtidigt.344  
                                                
 
340 Wertsch (2004), s. 49-62. 
341 Mönstererättelser, narrativ struktur, ”the Blob” har också att göra med Margaret Somers 
metanarrativ, en av fyra narrativa dimensioner. Jag har valt att hålla mig till Wertsch (2004), 
Létourneau (2006) och Stanley (2006) i det här kapitlet eftersom jag uppfattar det som om deras 
begrepp är mer sociokulturellt grundade och ligger närmare undervisningen och de redskap elever 
använder i sitt meningsskapande medan jag uppfattar Somers som mer samhällsvetenskaplig och 
hennes narrativ som olika narrativ om samhället på en mindre praxisnära nivå.  
342 Létourneau (2006), s. 70-87. 
343 Stanley (2006), s. 32-49. Filmen The Blob gjordes 1958. 
344 Ytterligare en ”blobb” som synliggörs i undervisningsberättelsen är det ekonomiska 
framgångsperspektiv som B menar ligger som en våt trasa över allt, också över den bild Daniel ger.  
B: ”För det känns som om det är så här himla, fokus känns som om det ligger på ... frammarsch, hur blev 
England eller Sverige det det är idag, och det känns som om det blir så himla ekonomiskt hela tiden, eller 
perspektiv på, jamen politik och ekonomi liksom, hur blev vi ett industrialiserat land, och att … det blir ju hela 
tiden bilden av att mycket pengar är bra, så att det blir den här …, att man väljer det perspektivet och sen berättar 
man historien ur det perspektivet från då till nu … och att liksom allt annat faller bort, det är väl … ja, det blir ju … 
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Att det interkulturella lärandemålet påverkat det iscensatta lärandeobjektet och 
undervisningsberättelsen är tydligt. Ur ett interkulturellt perspektiv är just 
frågan om olika gruppers olika berättelser central, men också, ur ett inter-
kulturellt, och då mest i bemärkelsen postkolonialt, perspektiv, frågan om från 
vilken geografisk position eller med vilken rätt, alltså utifrån vilken makt-
position, historia skapas. Frågan om olika gruppers olika berättelser handlar 
därmed om vilka berättelser den narrativa strukturen, våra mönsterberättelser, 
ger utrymme för. Därför blir det med ett interkulturellt lärandemål viktigt att 
synliggöra den narrativa strukturen och grunderna för att mönsterberättelserna 
ser ut som de gör. Att lärandemålet interkulturell kompetens medför att histo-
risk betydelse får stort utrymme, betydligt mer än vad Daniel avsåg från början, 
är därför inget att förvånas över. Det interkulturella lärandemålet lyfter upp 
historisk betydelse som ett viktigt tankebegrepp att använda när eleverna 
arbetar med att tolka det förflutna. Att det blir just de narrativa aspekterna av 
historisk betydelse som uppmärksammas är inte heller anmärkningsvärt. 
Mönsterberättelser som synliggörs i undervisningsberättelsen är till exempel 
berättelsen om Sverige, segrarnas historia från andra världskriget, kalla kriget 
och berättelsen om Orienten. 
 
Det är också värt att fundera över om också den sida av historisk betydelse som 
berör kvaliteter i det förflutna i sig skulle ha tillfört något till förståelsen i 
elevernas tolkningsarbete. Vad hade hänt om eleverna fått arbeta med kriterier 
av typen ”importance”, ”profundity”, ”quantity”, ”durability” till exempel på 
berättelsen om svensk slavhandel som de träffar på i en textläsning? Nu kopplar 
de den berättelsen till texten ur Medborgarkunskap av Värner Rydén, till det 
kollektiva minnet och den bild svenskarna velat ge av sig själva. De uppnår 
alldeles tydligt en förståelse, men kanske hade förståelsen blivit djupare om de 
kunnat tillämpa de olika typerna av kriterier på berättelsen om slavfortet 
Carolusborg i Ghana eller slavön St Barthélemy, från vilket ett svenskt, kungligt 
aktiebolag importerade slavar och sålde vidare till andra länders kolonier. Hur 
viktigt ansågs detta på sin tid? Hur djupt berörde det? Hur många människor? 
Hur långvariga effekter? Utifrån sådana kriterier blir värderingen rimligen före-
mål för historiska diskussioner. Är datumet 9 oktober 1847, den dag då alla 
svenska slavar på ön St Barthélemy blev fria och den dag då Sverige som en av 
de sista nationerna i Europa avskaffade slaveriet, möjligen värt att komma ihåg, 
eller, snarare, värt att skrivas in i en historisk berättelse? Med både reflektioner 

                                                                                                                                  
 
det ger ju en bild av idag också, det är ju mycket ekonomi nu också …” (KM:4). 
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utifrån kriterier om historisk betydelse som relation mellan händelser i det 
förflutna och relation mellan nu och då blir det möjligt att tänka runt historisk 
betydelse och besvara frågan. Då kan man tydligt synliggöra att det finns olika 
grunder för hur historiska berättelser konstrueras och att narrativen därmed 
besvarar olika frågor. Möjligen blir det också tydligare att de konstruerade 
berättelserna är provisoriska, att historisk kunskap är provisorisk. Det blir i 
slutändan möjligt för eleverna att värdera kriterierna, ta ställning för vissa krite-
rier och inta en egen position.  

Att hantera skillnader: Historisk empati och historisk värdering 

Ett av de teman som blir centrala för elevernas tolkningsarbete i Historiens 
ansikte - Kampen om minnet är skillnader. Att förstå människor ur det förflutna 
och från andra kulturer, med andra historiekulturella erfarenheter, verkar 
utmana eleverna. De möter människor vars tankar och handlingar skiljer sig 
från dem som eleverna upplever i sina liv och eleverna blir ofta engagerade och 
diskussionerna animerade i försöken att upprätta en förståelse och överbrygga 
skillnaderna. Det är ofta eleverna som introducerar sådana diskussioner i klass-
rummet, som när de funderar över den tyske soldaten Josef Schultz som hellre 
väljer att arkebuseras än att själv trycka på avtryckaren eller när de försöker 
förstå de människor som väljer att dokumentera och fotografera avrättningar: 
”Varför tog någon den här bilden?” frågar eleverna (HA:3). Att begripa hur 
andra har tänkt är uppenbarligen viktigt för eleverna och Daniel låter detta få 
utrymme under lektionerna. 
 
I historieundervisning ställs elever inför att intellektuellt hantera sådana skillna-
der. Historisk empati, förmågan till historiskt perspektivtagande, samt historisk 
värdering, förmågan att hantera och dra moraliska slutsatser, är två sätt att arbeta 
med skillnader i historieundervisningen.345 Först behandlar jag historisk empati, 
därefter historisk värdering.  

Historisk empati - förmåga till historiskt perspektivtagande 

”The past is a foreign country: They do things differently there.”346 L P 
Hartleys uttalande citeras så ofta i den historiedidaktiska litteraturen att det kan 
                                                
 
345 Seixas & Peck (2004), s. 113. 
346 Hartley (1953). Citatet kommer från romanen The Go-Between, som är en djupdykning i hur 
minnet fungerar, då huvudpersonen Leo genom ett föremål ur det förflutna aktualiserar djupt 
begravda minnen. 
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verka som en truism. Samtidigt fångar citatet något, det förflutna är inte direkt 
och enkelt åtkomligt för oss, människor levde sina liv och handlade utifrån 
andra motiv och med andra mål, än vad vi gör idag. Hur kan vi överhuvud taget 
förstå människor från en annan tid och deras handlande - eller annorlunda 
uttryckt hur är det möjligt att förstå den andre? Hur kan vi undvika att lägga vår 
egen tids uppfattningar och tolkningar på dem? De här frågorna ryms inom 
begreppet empati så som det används i historiedidaktiken.347 
 
Frågor om hur vi ska förstå den andre stannar inte vid möjligheten att förstå 
människor ur det förflutna utan leder direkt vidare in i samtida och framtida 
möten mellan människor. I samtalet om interkulturell kompetens framhålls 
förmågan att ta den andres perspektiv som grundläggande. Om elever ska 
kunna orientera sig i en mångkulturell värld är det rimligt att tro att en förmåga 
till empati underlättar. När Daniel och Anna arbetade med att tolka lärande-
målet interkulturell historisk kompetens och att konstruera sitt lärandeobjekt 
lyfte de vid flera tillfällen fram förmågan, och viljan, att förstå någon annan ur 
det förflutna eller ur ett annat historiekulturellt sammanhang. Historisk empati 
blev på så sätt en del av det avsedda lärandeobjektet, trots att lärarna inte 
anknyter till den historiedidaktiska diskussionen eller fördjupar diskussionen 
om begreppet. Snarare är det så att historisk empati finns i Daniels och Annas 
tysta ämnesdidaktiska kunskap. 
 
Att förstå människor från en annan tid och deras handlande är väsentligt för att 
skapa mening och förståelse av det förflutna. Historisk empati är därmed ett 
centralt tankebegrepp när elever i ett historieklassrum arbetar med historiskt 
meningsskapande, men därmed inte sagt att det är enkelt. Två frågor som ställs 
i forskningen och som den planerande historieläraren måste beakta är: Vad är 
det vi ber eleverna om när vi ber dem utföra aktiviteter som att sätta sig in i och 
försöka förstå vad någon annan tänkte? Och vilka redskap utrustar vi dem 
med? Jag närmar mig båda frågorna teoretiskt och empiriskt och tittar på vad 
forskningen säger om vad historisk empati är, hur det kan uppnås i under-
visningssammanhang, och går därefter vidare för att se vad Daniel och klassen 
gör av empati i den iscensatta undervisningsberättelsen.  

                                                
 
347 I de sammanställningar över second-order concepts/historiska tankebegrepp som gjorts av 
historiedidaktiker finns empati så gott som alltid representerat. Se t ex Lee & Ashby (2001), Seixas 
(1996, 2005), Seixas & Peck (2004), Lévesque (2008). 
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Histor isk empati  som tankeredskap 

Vad är historisk empati (och vad är det inte)? Ordet empati hänger i sin 
vardagsbetydelse ihop med sympati, medkännande, medlidande - att dela någon 
annans känslor. Poeten Thom Gunn menar att det är en omöjlighet: ”Doesn’t it 
make/A rather large claim?/Think you can/syphon yourself/into another 
human/---/Don’t try it. Only/Jesus could do it and he/probably didn’t 
exist.”348 Och med historisk empati avses inte heller att rent faktiskt dela någon 
annans känslor utan snarare något annat, nämligen hur vi försöker lära oss att 
förstå människor ur historien, som hade andra referensramar än vad vi har. Lee 
och Ashby talar om “rational understanding” och Seixas om “historical 
perspective-taking”.349 Historiskt perspektivtagande uttrycker en förmåga att ta 
en annans perspektiv för att förklara och i viss bemärkelse förstå varför en 
person handlade som han eller hon gjorde utifrån sin tids förutsättningar. 
Empati hänger därmed ihop med perspektiv och kontext. Levstik menar att 
empati i bemärkelsen historiskt perspektivtagande innefattar förmågan att 
identifiera relevanta perspektiv, förmågan att förstå hur dessa perspektiv formar 
människors interaktion och handlingar samt förmågan att inse att vi aldrig fullt 
ut kan förstå andra människors perspektiv.350  
 
Perspektivtagande är förbundet med kontextualisering. Att förstå människors 
handlande i det förflutna kräver att man vet någonting och tillräckligt mycket 
om tidssammanhanget, att man har förmåga att kontextualisera. Att arbeta med 
historisk empati under en historielektion kräver därför något annat av eleverna 
än att se och dras med av en historisk film, eller åtminstone en del sådana 
filmer, där man möter personer som i det mesta är som vi men har roliga 
kläder.351 Utan kunskap om tidssammanhangen är det svårt att inte överföra sin 
egen tids värderingar och tolkningsmönster på människor ur det förflutna. En 
empatiövning som förekommer i svensk gymnasieskola är midsommarkrisen 
och beslutet att tillåta transiteringen av Engelbrektdivisionen. I USA har studier 
gjorts runt hur elever arbetar med att förklara Trumans beslut att fälla atom-
bomben.352 I möjligaste mån bör eleverna i sådana övningar försöka att sätta 
parentes runt sin egen tid och inte tolka det förflutna med nutiden som facit, 
där vi vet vad som blev resultatet av transiteringarna och atombomben, utan 
                                                
 
348 Gunn (2000), dikten ”Save the word” ur samlingen Boss Cupid. 
349 Lee & Ashby (2001), s. 21-25 och Seixas & Peck (2004), s. 113. 
350 Levstik (2008c) s. 359. 
351 Jfr Seixas (2007a) där eleverna som ser filmen Dansar med vargar bedömer den som trovärdig 
just för att det känner igen tankarna och resonemanget från sin egen samtid. 
352 Foster & Yeager (2001), s. 14-15. 
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tolka det förflutna på dess egna premisser. Samtidigt, för att visa på komplexi-
teten, är det ändå så att dessa fall väljs just för att vi känner till hur det gick sen, 
att de därför tillskrivs historisk betydelse och skrivs in i våra historiska berättel-
ser, och därmed kräver att tolkas.  
 
På så sätt avser historisk empati som ett historiedidaktiskt begrepp en kognitiv 
process353 och inte en affektiv.354 Vidare är historisk empati som begrepp för 
historieundervisningen både ett önskat resultat - efter en framgångsrik under-
visning har eleven kunnat sätta sig in i en annan tid och ta någon annans 
perspektiv - och ett redskap, som eleven använder sig av för att skapa mening 
och tolka det förflutna. När jag nu övergår till att undersöka historisk empati i 
undervisningsberättelsen är det främst den processuella sidan av begreppet jag 
använder mig av, hur lärare och elever arbetar med empati som ett sätt att skapa 
mening. Jag kommer fortsättningsvis att använda historisk empati synonymt 
med historiskt perspektivtagande, med den lilla nyansen att jag med historisk 
empati avser tankebegreppet i sig och med historiskt perspektivtagande 
förmågan och de handlingar eleverna uppmanas att utföra. 

Historiskt perspektivtagande i undervisningsberättelsen 

Som historiskt tankebegrepp används historisk empati för att strukturera och 
skapa mening av det förflutna. Det används i en tolkande aktivitet, för att förstå 
det förflutna som historia. För att undersöka historisk empati i undervisnings-
berättelsen Historiens ansikte - Kampen om minnet ställer jag följande frågor: 
 

• Vilka tolkningar görs med hjälp av tankebegreppet historisk empati? 
• Hur förhåller sig förmågan till historiskt perspektivtagande till 

interkulturell kompetens? 
 
Med risk för att förenkla det historiska perspektivtagandet alltför mycket full-
följer jag Hartleys bild av det förflutna som ett främmande land. När vi reser 
utomlands tar vi hjälp av reseguider för att bättre förstå landet och de männi-
skor vi möter. Genom reseguiden får vi kunskaper om landet, vi får kontext, 
som vi kan använda när vi tolkar våra möten. Ofta finns också en parlör, en 

                                                
 
353 Se t ex Lee & Ashby (2001), s. 22-25. 
354 [Samtidigt går det inte att bortse från vår tids värderingar. Det går inte att blunda för att det är på 
grund av konsekvenserna för nutiden, för att vi vet vad som hände, som de här händelserna är 
intressanta att behandla. Det finns också en sådan aspekt inblandad, som av Peter Seixas benämns 
som den moraliska dimensionen, historisk värdering. Den behandlas i följande avsnitt.] 
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lista på fraser, till vår hjälp.355 På liknande sätt kan en lärare förse eleverna med 
historiska kunskaper i form av kontext och med ord och begrepp. Det betyder 
inte att elever därför per automatik kan leva sig in i hur människor handlade i 
en historisk situation eller att de kan uttrycka det, men de har fått en sorts 
verktyg som hjälper dem att tolka. Då underlättas rimligen förståelsen av möten 
med människor från det främmande landet eller i det här fallet ur det förflutna. 
En stor del av Daniels undervisning är uppbyggd så. Genom undervisnings-
berättelsen får eleverna vid flera tillfällen möta verkliga personer, genom 
vittnesbörd och korta berättelser i jagform, men också fiktiva personer, som i 
spelfilmerna Infödd soldat och Slaget vid Alger. 

Empati på grundval av en delad mänsklighet 

Eleverna arbetar under den tredje och fjärde lektionen i Historiens ansikte med en 
övning som kan beskrivas som att den sysselsätter sig med tankebegreppet 
historisk empati. Under övningen framkommer flera sidor av förmågan till 
perspektivtagande och hur vi ska förstå skillnader, att andra är olika oss. Mest 
slående är en vilja hos eleverna att trots skillnaderna framhäva likheter i 
egenskap av att vi alla är människor.  
 
Lektionsuppgiften handlar om att läsa fyra olika texter som representerar olika 
perspektiv och lyfter fram olika röster med anknytning till förintelsen. Vid 
första tillfället läser och diskuterar eleverna i grupper om sex eller sju sina texter 
och vid andra tillfället lyfts gruppernas tankar upp till en helklassdiskussion. 
Texterna som Daniel hämtat ur materialet från FHAO (Facing History And 
Ourselves) har karaktären av vittnesbörd. Tre av de fyra texterna är skrivna i jag-
form. Den första handlar om en arisk kvinna som vägrar skriva under ett 
dokument där hon måste ange sin ariska härstamning, vilket i så fall, om hon 
skrivit under, skulle ha säkrat hennes utbildning. Den andra handlar om en 
kvinna som gömmer en okänd judinna med risk för sitt liv och den tredje om 
en judinna som slutar umgås med sina ariska vänner för att skydda dem, och 
vidare om hur vännerna hanterar judinnans handling genom att acceptera den 
och dra sig undan. Den fjärde texten slutligen är annorlunda och består av ett 
utdrag ur Gita Serenys intervju med kommendanten i Treblinka, Fritz Stangl.356 

                                                
 
355 Vidare: lära sig tala språket (det historievetenskapliga). 
356 Texterna finns i FHAO:s resursbok Facing history and ourselves: Holocaust and human behaviour 
och heter: ”A refusal to compromise”, ”Choosing to rescue”, ”The people respond”, ”A commandant's 
view”, Strom (1994).  
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Eleverna får gruppvis huvudansvar för en av texterna. Det Daniel ber eleverna 
tänka på och diskutera är följande: 
 

Kan man förstå personens, eller personernas, beteende? Är det möjligt att tänka 
sig in i situationen? Hur skulle ni ha reagerat? [Frågorna är hämtade från den 
skriftliga instruktionen.]             (HA:3) 

 
Vad är det eleverna ombeds göra? Den sista frågan uppmanar eleverna att 
försöka föreställa sig hur de själva skulle ha reagerat, alltså att de ska sätta sig 
själva i någon annans position och reflektera över andra människors tankar och 
handlingar, i någon mån som om de vore elevernas egna. Frågan uppmanar 
snarare eleverna att göra något affektivt, att leva sig in och känna med 
personerna, än något kognitivt. Samtidigt öppnar de två första frågorna för att 
det kanske inte är möjligt att tänka sig in i textjagens situation eller att förstå hur 
de handlade. Redan i de frågor Daniel ställer och de aktiviteter eleverna ombeds 
utföra visar sig en spänning i begreppet historiskt perspektivtagande, 
spänningen mellan det affektiva och det kognitiva och mellan vad som är 
möjligt och vad som inte är möjligt.   
 
Eleverna diskuterar, vänder och vrider på texterna. 
 

P: Vi pratade ju om vi kan eller inte tänka oss in i hur det skulle vara, eftersom 
det är ju en helt annan situation, allt var annorlunda då, alltså med alla lagar och 
så, vi vet ju inte hur farligt det var. Men om dom verkligen kände så [att det var 
för farligt att träffas] så är det ändå konstigt att nån annan tänker, som ju bor i 
samma samhälle, att jo det är ofarligt [att träffas].        
                (HA:4) 

Det P pekar på är att det finns hinder för att hon ska kunna förstå de tyska 
kvinnorna, de som offrar sin judiska vän. Allt var annorlunda då, det var en helt 
annan situation, säger hon. Hon vet heller inte tillräckligt mycket om tiden för 
att kunna värdera kvinnornas handlande; till exempel saknar hon information 
om lagar och sanktioner, alltså om den historiska kontexten. Därmed tycks hon 
också antyda att med tillräckliga historiska kunskaper om omständigheterna, så 
skulle det vara möjligt för henne att, i efterhand, rekonstruera och förstå hand-
landet, som då skulle följa logiskt på omständigheterna. Kontextualisering ses 
som en viktig del i historisk empati. Men å andra sidan, menar P, kanske det 
ändå inte räcker till eftersom olika människor ändå handlar och tänker olika. Att 
verkligen förstå hur människor ur det förflutna resonerar tycks å ena sidan, i 
princip, möjligt men å andra sidan avlägset.  
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Eleverna tar uppgiften att fundera över hur de själva skulle ha reagerat på allvar, 
och de pendlar mellan att det är omöjligt eller svårt att förstå personerna i 
texterna till att det visst är möjligt.  
 

A säger: Ja, visst det går väl att förstå alla [personerna i texterna], dom flesta 
agerar ganska mänskligt ...                
                (HA:4) 

A formulerar det som tycks vara elevernas grund för den här förståelsen över 
tiden, nämligen ett slags delad mänsklighet. Flera elever hänvisar till att ”det är 
ju så det är, ingen vill ju känna sig utanför, alla vill tillhöra en grupp” och ”så 
gör man ju, det är ju mänskligt att rädda sitt eget skinn” och så vidare. Det är 
det allmänmänskliga som skapar bryggan mellan då och nu. Det är också runt 
detta diskussionen kretsar då eleverna diskuterar den person som troligen är 
svårast att förstå, lägerkommendanten Fritz Stangl. Också hos honom letar 
eleverna efter universellt mänskliga drag som de kan relatera till. Till att börja 
med försöker de förstå hur Stangl kan ha tänkt och hur han kan ha handskats 
med konsekvenserna av de handlingar han utförde.  
 

F: I varje fall så, alltså han berättar om hur man … förklarar för sig själv, hur 
man rättfärdigar eller tränger undan det man gör och vad som gör det möjligt att 
man fortsätter med det. För, alltså, det verkar ganska mycket som om att han 
vart ganska plågad av det han gjort men när han gjorde det så fanns det liksom, 
om det fanns tvivel så tryckte han undan allt det väldigt effektivt. Och bland 
annat så berättar han hur man liksom försökte göra saker och tänkte på … alltså 
dels trängde man undan det och sen så tänkte man inte på offren, judarna, som 
personer, utan han såg dom mer som boskap, varor, som han hade i uppdrag att 
slakta och göra sig av med. 

I: Han sa ju i början också att jo, men det här var mitt yrke och jag tyckte om att 
göra mitt yrke, jag tyckte om att utföra det jag skulle, och det enda jag tänkte 
bara att nu gör jag rätt, eller jag tycker om att göra som jag blir tillsagd… 

F: Det han gillade var liksom, att ifall nånting inte var som det skulle så såg han 
till att det var det, /---/ det var systemet med stort S, som var skapat och det 
fanns för att det fungerade och det var ingenting att göra åt det, eller det var så 
man upplevde det, som en del av det, som att det bara fanns där, det var 
ohejdbart liksom. Alla delar var ersättliga. 

F sammanfattar diskussionen i det här skedet med att säga:  
Alltså han gjorde ju jättehemska saker men han är fortfarande människa...    
                (HA:4)     

På så sätt verkar det krävas en delad mänsklighet för att eleverna ska känna att 
de kan försöka förstå andra människor, och det är snarare denna delade mänsk-
lighet som eleverna använder sig av än någon kontextuell historisk kunskap. 
Trots att de uppenbarligen kan väldigt mycket om förintelsens historia och har 
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studerat den genom hela sin skoltid är det frågan om vad det innebär att vara 
människa som sätter igång deras diskussioner och väcker deras intresse.  
 
Den här textläsningen som Daniel konstruerar skiljer sig från andra inlevelse-
övningar av karaktären ”försök förklara hur Truman resonerade när han fattade 
beslutet om att fälla atombomben”. En sådan övning är mer kognitiv och 
medför en grundlig undersökning av den historiska kontexten, för att elever ska 
kunna rekonstruera ett tänkande. Daniels textövning skulle ha kunnat vara en 
sådan och fört eleverna in i fördjupat studium av den historiska samtiden, men 
istället låter han textövningen stanna vid att eleverna får ta del av vittnesbörden 
och reflektera kring dessa. Eleverna får lyssna till personernas egna berättelser 
och ta del av hur de tänkte men de behöver inte själva rekonstruera personernas 
tankar. De här vittnesberättelserna kan sägas fungera som ett slags redskap för 
att eleverna ska kunna utveckla historisk empati. De får möta människor med 
andra erfarenheter, ur andra sammanhang och får genom vittnesbörden en 
möjlighet att se deras perspektiv. Genom karaktären på texterna blir övningen 
också både affektiv och kognitiv. 

Empati på grundval av vardagserfarenheter 

Under lektionerna arbetar eleverna både med att se skillnader till andra och med 
att överbrygga dem. Båda dimensionerna är väsentliga. Som historielärare är 
man vaksam både på att eleverna å ena sidan inte gör de andra till konstiga, 
obegripliga varelser och att de å den andra inte ser människor ur det förflutna 
som för lika dem själva. Under arbetat med de lästa texterna försöker eleverna 
förklara människors tankar och handlingar utifrån deras och tidens perspektiv, 
men samtidigt kan man se hur eleverna, naturligt nog, använder sina egna erfa-
renheter och sin egen förståelse för att göra skillnader i handlande begripliga.  
 
Eleven D funderar till exempel över hur människor i Tyskland kom att 
acceptera den nazistiska ideologin genom att jämföra med hur hennes föräldrar 
låter sig påverkas av hennes tjat och övertalningsförmåga. 
 

D: Men det här att du säger att nån som är väldigt bra på att tala, till exempel 
som Hitler sägs vara att han är väldigt bra på, ja retoriskt att han kan dra med 
folk. Om man säger en sak riktigt många gånger så låter det ju bättre och bättre 
för varje gång, det kan vara som ett förslag för sina föräldrar att man ska göra 
nånting, så är det nej först, men om man presenterar det två gånger till så kanske 
det landar lite i huvet på dom, okej …          
                (HA:1) 
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D avser naturligtvis inte att jämställa sin och Hitlers retorik eller för den delen 
människor i Tyskland på 30-talet med hennes föräldrar idag, utan hon använder 
sin förståelse, av hur människor som utsätts för en argumentation kan komma 
att ta till sig allt mer av den ju fler gånger den upprepas, för att förstå hur 
människor i det förflutna kan ha tänkt. Hon använder de resurser hon har till 
sitt förfogande. Överhuvud taget så strukturerar elever ofta sina tolkningar runt 
personliga, bekanta och känslomässiga erfarenheter som de gjort i sina liv.357  
 
Under en senare lektion blir det tydligt att när elever tar hjälp av olika erfaren-
heter kan dessa hamna i konflikt med varandra. Vid det här tillfället diskuterar 
man segrare och förlorare och vilken betydelse det har för hur man tolkar och 
använder det förflutna (HA:6). Några elever invänder mot att prata om segrare 
och förlorare i ett krig eftersom de menar att alla inblandade är både och. De 
hämtar stöd ur sina erfarenheter av hur båda parter mår dåligt efter ett gräl. Alla 
elever delar dock inte uppfattningen om den jämförelsen. Eleverna V och L har 
olika uppfattning. 
 

L: Ett krig kan väl vara lite som en diskussion, att en måste lägga sig ner för att 
det inte ska bli en konflikt. Om jag och O [bänkkamrat] sitter och diskuterar 
nånting. O har en åsikt, jag har en åsikt, så blir det som att, fast O kanske har 
starkare argument varför hon tycker som hon gör, så betyder inte det ... och att 
jag lägger mig ner, så betyder inte det att hon har vunnit över mig. Om jag, jag 
orkar inte diskutera det här, men vi tycker olika. Det blir lite samma sak, man 
kan ju inte vinna en annans, säga att jag vet bättre än dig, för alla har olika saker. 
Och det är väl, tycker jag, lite samma i krig, att man måste lägga sig ner på nåt 
sätt, visa att nu, vi struntar i det här, vi lägger oss ner för att ... 

Daniel: Tyskarna förlorade inte kriget, dom ...? 

L: Dom la sig ner. Som B sa, det gick inte längre. 

V: Men samtidigt förlorade dom ju, dom som förlorar det är ju dom som slutar, 
som inte längre kan kämpa, dom når inte fram till det dom kämpar för. För 
antagligen kämpar man för två olika saker. Dom som vinner dom får det dom 
kämpar för och dom som förlorar får inte det dom kämpar för. Och sen vad det 
är, om det är ett landområde, eller det är fred. Det är liksom olika ... 

L: Men det jag menade det var att en diskussion, man kan inte direkt vinna en 
diskussion, för bara för att jag säger en sak, och kanske har starkare argument så 
betyder inte det att jag har övertalat dig att det är bäst. 

V: Nej, inte i en diskussion, men i krig. 

L: Men det blir ju, jag tycker det är lite samma sak, att man lägger sig ner och 

                                                
 
357 Det handlar alltså inte om att eleverna inte har den kognitiva förmågan eller att deras tänkande är 
”felaktigt” utan helt enkelt att de använder sig av de resurser som står till buds. 
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säger att nu skiter vi i det här, vi tycker olika men jag orkar inte bråka liksom. 

O: Men man bråkar ju ett tag, ett tag är det värt att bråka om det, så när liksom, 
när slutar bråket. 

L: Ja men Tyskland, sen var det inte värt längre, det var inte värt att kriga längre. 

O: Men bråket gör ju att ... 

Daniel: Det känns lite grann som att bagatellisera krig att likna det vid en 
diskussion tycker jag, eftersom det är våld inkopplat i krig.        
                (HA:6) 

Det lektionsexemplet visar är ett slags förhandling i historieklassrummet. Elever 
tar med sina gjorda erfarenheter in i klassrummet och använder dem som 
redskap för att tolka det förflutna. De använder närliggande erfarenheter för att 
förstå något som är avlägset. De gjorda erfarenheterna handlar både om att de 
levt i livet som människor men också om det som de lärt om det förflutna, om 
andra världskriget och förintelsen, när dessa områden behandlats tidigare under 
deras skolgång. Det sker en förhandling mellan elevernas erfarenheter och det 
material de möter i klassrummet, i form av textläsningar, och lärarens föreläs-
ningar. För elevernas del handlar det om att de utnyttjar alla dessa resurser för 
att etablera en förståelse, förhandla fram en mening. I det här fallet utnyttjar L 
sin vardagsförståelse om gräl medan V använder det hon vet om krig. Förhand-
lingen mellan eleverna, och mellan elevernas erfarenheter och deras historiska 
innehållskunskaper, avslutas i det här fallet med att Daniel menar att det inte är 
meningsfullt att göra den jämförelse L gör eftersom den blir för banal och inte 
hjälper förståelsen.  
 
När Daniel avslutar diskussionen på detta sätt ser jag det som att han ger 
uttryck för historielärarens rädsla, dels för presentism och förytligande, alltså att 
det förflutna tolkas utifrån vår tids värderingar och förståelse, dels för att 
vardagsförståelsen, och uppfattningen att det förflutna går att förstå på samma 
villkor som nuet, ska försvåra historiskt perspektivtagande. Att L jämför krig 
med gräl och att Daniel menar att det är en problematisk jämförelse hänger 
ihop med en inneboende spänning i historisk empati som tankebegrepp. En 
upplevd skillnad manar oss att överbrygga den och se likheten mellan dem och 
oss358 med hjälp av de resurser vi har till vårt förfogande. I historieunder-
visningen lär sig elever såväl att upprätthålla skillnader som att överbrygga dem. 

                                                
 
358 Seixas (1996), s. 773-776. Seixas & Peck (2004), s. 113. Seixas (2005), s. 144.  
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VOX POPULI - empati på grundval av erkännande 

Längre fram i undervisningsberättelsen får eleverna arbeta med en övning som 
Daniel kallar Vox populi, alltså Folkets röst (HA:9). Här handlar det återigen om 
förmåga till historiskt perspektivtagande men med ett något annorlunda fokus 
än i textläsningen under de tidigare lektionerna. Här handlar det mer om empati 
som erkännande i ett slags förlängning av empati som förståelse och kontextuali-
sering. Erkännandet handlar i första steget om att erkänna att andra människor 
kan ha andra perspektiv, i andra steget om att identifiera sådana relevanta 
perspektiv och i det tredje om förmågan att förstå hur dessa perspektiv 
påverkar vilka slutsatser människor drar och formar deras ställningstaganden.  
 
Vox populi-övningen är ett slags historieundervisningens laboration. Eleverna 
ställs inför ett antal personer, sex stycken närmare bestämt, och får i uppgift att 
föreställa sig hur dessa personer ur det förflutna skulle reagera på en tänkt 
situation. Den fiktiva omständighet som Daniel konstruerar för sin övning är 
att FN vill resa ett monument föreställande landstigningen i Normandie för att 
minnas segern över ondskan. De sex personerna är alla hämtade ur under-
visningsberättelsen, eleverna har alltså mött dem tidigare. Personerna 
presenteras så här: ”Abderkader, fransk soldat från Algeriet, Natalya, civil under 
Leningrads belägring, Mary, civil under slaget om Storbritannien, Anna, jugo-
slaviska motståndsrörelsen, Ivan, sovjetisk soldat, deltog i befrielsen av Berlin, 
och Josef Shultz, tysk soldat, arkebuserad”. Abderkader är en av huvud-
personerna i filmen Infödd soldat. Natalya, Mary, Anna och Ivan har alla funnits 
med i bildmaterial, som antingen använts under Daniels föreläsningar eller varit 
med i tidigare övningar. Slutligen har Josef Schulz också funnits med under en 
föreläsning som representant för ett hjälteperspektiv. Abderkader är alltså en 
fiktiv person och Schulz skulle inte ha kunnat uttala sig om monumentet 
eftersom han ju arkebuserades. Elevernas uppgift är att i smågrupper formulera 
hur personerna skulle reagera på FN:s planer på ett sådant monument. De får 
ett A3-ark som ser ut som en tidningssida, med foton på de sex tillfrågade 
personerna och plats för deras uttalanden (se bild 2 s. 175). Övningen som 
Daniel gjort bygger på en Vox populi ur Kiev Post 2009. Artikeln hade Daniel 
saxat, med avsikten att så småningom göra en historielektion runt den, redan 
innan jag tillfrågade honom om min undersökning. Den dök tidigt upp som ett 
sätt att omsätta lärandemålet interkulturell historisk kompetens till ett 
lärandeobjekt. För Daniel är därför den här övningen helt central i 
undervisningsberättelsen. 
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Vad är det eleverna ombeds göra och vad får de för verktyg? Till att börja med 
visar Daniel eleverna Vox populi-artikeln ur Kiev Post. Den handlar om att 
ukrainare i västra delen av landet vill riva ner monument över Sovjetunionens 
och Röda arméns seger under andra världskriget. De tillfrågade Kievborna 
menar alla utom en att västukrainarnas åsikter är barbariska. De förstår inte alls 
deras åsikter och perspektiv. Daniel kopplar ihop såväl västukrainarnas som de 
intervjuade ukrainarnas reaktioner med vilka samhällen de lever i och ber 
eleverna fundera över vad de tror om de historiska erfarenheter de som 
besvarar frågorna har med sig, och vilken berättelse om andra världskriget de 
fått till exempel genom skola och vilken som är den officiella bilden. På så sätt 
har eleverna fått en tolkningsram till hjälp, när de sedan uppmanas att fundera 
över historiska erfarenheter och historiekultur. Daniel ber dem också ta hjälp av 
begreppsparet inkludera - exkludera. Vems förflutna och vems berättelse 
inkluderas egentligen i det tänkta monumentet? Vidare har Daniel tidigare givit 
eleverna ett redskap som ett par av elevgrupperna kommer att använda sig av, 
även om Daniel inte nämner det i introduktionen till uppgiften. I diskussionen 
av filmen Infödd soldat har eleverna fått göra identitetskartor. En identitetskarta, 
som Daniel använder det, är ett slags mindmap över en person. Tanken är att 
man med identitetskartans hjälp grafiskt visar vad som gör en person till det 
den är, grupperade under rubriker som familj, intressen, religion, nationell 
kultur, historia och så vidare. Därmed synliggörs, genom mängden av olika 
faktorer, hur svårt eller omöjligt det är för någon att fånga en annan person. 
Identitetskartan blir därmed ett sätt att undvika att personer förenklas.  
 
När eleverna tar sig an uppgiften gör de det på olika sätt. En grupp (F, A, T) 
ger sig direkt in i att formulera vad personerna säger och blir snabbt klar. 
Daniel bemöter deras lösning genom att ställa motfrågor och be dem fundera 
över vad de har för grund för de olika personernas uttalanden samt över risken 
att de reducerat personerna för mycket. En annan grupp (E, M, S) gör 
identitetskartor över alla personer, något som är svårt då det dels ställer krav på 
deras föreställningsförmåga och de måste rekonstruera personer som de inte 
vet något om, dels ställer krav på att de tar reda på den historiska kontexten. De 
börjar därför ganska snart att söka information på internet, leta i de texter de 
har till sitt förfogande och ställa frågor till Daniel. Merparten av de andra 
grupperna går inte vägen över identitetskartorna men sätter ändå igång med att 
ta reda på mer om de historiska sammanhangen. Några personers historiska 
erfarenheter vet de redan mer om, framför allt Abderkader och Josef Schultz, 
men till exempel den unga kvinnan ur den jugoslaviska motståndsrörelsen, vars 
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historia de har svårt att tolka, tvingar eleverna att söka kunskap om en 
delberättelse i berättelsen om andra världskriget som de än så länge vet väldigt 
lite om. På så sätt arbetar sig grupperna igenom personerna innan de formulerar 
respektive persons ställningstagande om det tänkta FN-monumentet. Slutligen 
skriver eleverna rent personernas uttalanden så som de skulle se ut på den 
tänkta tidningssidan. Planscherna sätts upp på väggen i klassrummet. (På nästa 
sida återges ett exempel på hur två elever, I och D) löste uppgiften.) Vid flera 
senare tillfällen hänvisar Daniel eller eleverna tillbaka till Vox populi och pekar 
på någon person på väggen för att göra en poäng. På så sätt blir övningen också 
ett redskap i det fortsatta arbetet med att tolka det förflutna i undervisnings-
berättelsen. De uttalanden som finns på planscherna blir förhållandevis 
kortfattade och det är svårt att säga något om hur gruppernas tolkande process 
egentligen gått till. Den framkommer istället i elevernas loggböcker. Där 
beskriver de kort hur de tänkte runt varje person. (HA:11) 
 
C skriver: 

Mary levde antagligen i misär under kriget. Hennes söner och bröder kanske 
dog under kriget, och därför tyckte hon antagligen att monumentet var bra. Det 
gav hennes nära och kära upprättelse. 

Ivan tänkte antagligen att hans trupper var värda mer uppmärksamhet. Världens 
rädsla mot Sovjet har smittat av sig på historien. När monumentet ska resas, 
kanske 10 år efter andra världskriget, så är man redan rädda för Sovjet. Att 
Sovjet var först in i Berlin glöms ofta bort. 

V skriver: 
Abderkader. Han var en infödd soldat som slogs för Frankrike, han kämpade 
för ”frihet, jämlikhet och broderskap”. Men han och de övriga infödda 
soldaterna behandlades illa av fransmännen, ”frihet osv” gällde inte för dom. 
Deras insatser i kriget glömdes bort. Han är därför negativ till monumentet 
eftersom man än en gång glömmer hans kamp och lidande, och att de inte får ta 
del av segern, men han tycker samtidigt att vinsten mot Tyskland var en seger 
eftersom det var det han kämpade för. Man uppför ett monument för seger med 
många parter exkluderade - inte bra.  

I skriver: 
Anna. Vi tror att hon anser att de kämpar mot samma fiende, även om hon inte 
blir ihågkommen på samma sätt. När tyskarna försvagades överhuvud taget så 
var det antagligen bra för Jugoslavien och hon tycker antagligen att det är bra att 
minnas. (Här är också en persons berättelse som lätt glöms bort. Jag hade aldrig 
hört tals om jugoslaviska motståndsrörelsen tidigare. Kanske får man ännu en 
ny vinkel av kriget.) 

Josef. Vi är osäkra på om verkligen Josef såg någon fiende eller seger i kriget. 
När han vägrar skjuta så går han inte automatiskt över till de allierades sida. Vi 
tror att han då skulle vara negativ till att uppföra något monument överhuvud 
taget, eftersom han antagligen inte tycker att någon har rätt. 
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Bild 2: Exempel på hur en grupp (I och D) löste Vox populi-uppgiften. 
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Begreppen inkludera och exkludera har tydligt väglett eleverna. Abderkaders 
perspektiv motiveras i elevernas tolkningar av att hans berättelse exkluderas, 
och att han har upplevt motsättningen i fransmännens position då dessa 
förnekade de infödda soldaterna just de rättigheter de för egen del stred för i 
kriget. Mary tolkas som att hon och hennes familj får ett erkännande. En grupp 
elever föreställer sig att Mary arbetade på en vapenfabrik och de lyfter fram hur 
civilbefolkningens och de stridandes intressen och insatser ur hennes perspektiv 
sammanfaller. Vidare är det intressant att C och hennes grupp tolkar Ivans syn 
på monumentet utifrån Sovjetunionens position i kalla kriget och hur det i sin 
tur påverkar hur väst skriver sin historia om Sovjets roll i andra världskriget.  
 
I övningen arbetar eleverna med historiskt perspektivtagande. Här förskjuts 
tyngdpunkten från tidigare övningar, från förmågan att leva sig in i andra 
människors tankar och handlingar till framför allt förmågan att erkänna att 
andra människor kan ha andra perspektiv och att se att dessa perspektiv i sin tur 
har betydelse för vilka slutsatser människor drar och vilka ställningstaganden de 
gör. Samtidigt framhåller flera elever att det kanske ändå inte är möjligt att göra 
personerna rättvisa. 
 
J börjar med att beskriva hur hon gick tillväga när hon arbetade med uppgiften. 
 

J: Jag försökte tänka efter vilken roll de hade i kriget. Om de var aktiva, varifrån 
de kommer och vilken sida de stod på. Jag funderade också på om det spelade 
någon roll om de var gamla eller unga eller män eller kvinnor. Sedan tog vi reda 
på mer om vad det egentligen var som hände för den personen under kriget. 
Sedan försökte jag tänka hur de skulle ställa sig i fråga om monumentet.  

 
J visar att det för henne var viktigt både med den historiska kontexten och att 
försöka fundera över att personer kan ha flera möjliga identiteter. Kön, 
nationalitet, generation, klass, religion, etnicitet är faktorer som dyker upp i 
elevernas loggböcker.  
 
I avslutar sin reflektion med att fundera över vilka personer som var lätta eller 
svåra att arbeta med. 
 

I: Jag tyckte nog att Josef var svårast, eftersom man inte riktigt vet hur han 
ställer sig i kriget annars heller. Han var nog som tysk inte alls helt nazistfientlig 
eftersom han varit soldat fram till dess han var arkebuserad, så man har svårt att 
anta hans åsikter. De andra var lättare att gissa sig till vilka åsikter de hade. 
Självklart kan man inte vara säker på deras bakgrund fram till dess att de hamnat 
i de roller som de har under Vox populi. De kanske var motståndare till det egna 
landet? Men det var i alla fall lättare att generalisera dem. 
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Det I pekar på är svårigheten att rekonstruera någon annans perspektiv. Josef 
Schultz var svårast för hennes grupp just för att de vet lite mer om honom, och 
det som de vet visar att hans beteende eller åsikter inte med logik följer på de 
omständigheter eller den historia de känner till. Det är inte så enkelt som att 
han blir ”allierad” i den stund han vänder sig mot den tyska krigsmakten. 
Insikten om Josef Schultz leder I till slutsatsen att även om det upplevdes som 
lättare att dra slutsatser om de andra personernas perspektiv så kan det ha varit 
skenbart. Hon ställer frågan: ”De kanske var motståndare till det egna landet?”.  

Histor iskt perspektivtagande som l ikhet ,  ski l lnad och erkännande 

Vad blir då historiskt perspektivtagande i undervisningsberättelsen? Vad består 
förmågan av och hur används den för att tolka det förflutna? I det tidsförlopp 
som undervisningsberättelsen utgör förskjuts och fördjupas betydelsen av 
historisk empati när nya övningar och diskussioner läggs på redan gjorda tolk-
ningar. Inledningsvis handlar det om att uppmärksamma skillnader, att se att 
andra människor har tänkt och handlat på ett sätt som skiljer sig från vårt. När 
detta väl är gjort är det möjligt att försöka förstå den andre och historisk empati 
antar karaktären av inkännande. För eleverna är tron på en delad mänsklighet 
avgörande för deras möjligheter att vilja förstå någon annans handlande. Histo-
riskt perspektivtagande kräver vidare en undersökning av den historiska kon-
texten. Ändå, trots kontextualiseringen, återkommer insikten att det kanske inte 
är möjligt att förstå människor ur det förflutna fullt ut. På så sätts tycks tanke-
begreppet historisk empati både innehålla en dimension av upplevd likhet, som 
manar till inkännande och förståelse, och en dimension av upplevd skillnad, 
som sätter gränser för förståelsen men samtidigt stimulerar till att vilja 
kontextualisera och försöka ta andra perspektiv. 
 
Med Vox populi förskjuts betydelsen av historisk empati ytterligare. Medan den 
tidigare textläsningen mest handlade om att lyssna till andra människors röster, 
att höra deras berättelser och att leva sig in i omständigheterna blir Vox populi 
snarare en övning i att erkänna att andra människor kan ha andra perspektiv 
och att dessa är viktiga även om vi inte förstår dem. Det handlar både om att 
erkänna perspektiven i sig och att acceptera att dessa får konsekvenser för 
människors tankar och handlingar, för människors kollektiva minnen och för 
vilka berättelser de väljer att berätta och tro på. Erkännande av perspektiv blir 
på så vis en tredje dimension av historisk empati. 
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Som fallet var med tankebegreppet historisk betydelse får också historisk 
empati stort utrymme i undervisningsberättelsen genom den tolkning lärarna 
gjort av det interkulturella lärandemålet. Att utveckla förmåga till historiskt 
perspektivtagande blir en central del av det iscensatta lärandeobjektet. Genom 
att sätta människor från det förflutna i ett historiskt sammanhang och förklara 
de omständigheter som utgjorde förutsättningar för deras handlande, skapas en 
grund för förståelse av andra, vilket är helt grundläggande ur ett interkulturellt 
perspektiv. Om vi vidare erkänner att människor ur det förflutna, eller för den 
delen i samtiden, med andra historiska eller kulturella erfarenheter, har andra 
perspektiv, och om vi accepterar att deras perspektiv skiljer sig från våra, och 
att de spelar roll, kan obegripliga beteenden bli begripliga. Vi kan betrakta andra 
människors handlingar som sammanhängande och logiska och har ingen grund 
för att se dem som uttryck för brist på förnuft, moral eller mänsklighet.359 På så 
sätt hänger historisk empati, förmågan till historiskt perspektivtagande, tätt 
samman med interkulturell historisk kompetens.  

Utmaningar och komplikationer 

Att det finns förklaringar till att människor tänker som de gör och att det är 
möjligt att förstå den andre, från en annan tid eller en annan kultur, åter-
kommer som motiv i undervisningsberättelsen också i Kampen om minnet. Daniel 
bjuder en gästföreläsare till skolan för att tala om bilden av Afrika och västs 
kunskapsproduktion (KM:6). Föreläsningen blir en fördjupning av en 
dimension av historisk empati, nämligen erkännande av perspektiv. Samtidigt 
visar den också på svårigheter som kan uppstå när några perspektiv upplevs 
som de på förhand rätta. 
 
Gästföreläsaren ramar in sin föreläsning så här:  
 

GF: När jag är i mitt födelseland DR Kongo och pratar med människor så 
tycker väldigt många att Robert Mugabe är den bästa presidenten i något 
afrikanskt land, och varför det? Zimbabwe ska bli vår fallstudie [i den här 
föreläsningen] för hur man kan komma till så olika slutsatser. Jag tror att det är 
väldigt viktigt att ha dom här perspektiven, inte för att vi ska komma till 
slutsatsen att Mugabe är bra, eller att Zimbabwe är så här eller si eller så, utan 
snarare för att vi ska förstå att det finns andra människor som tycker annorlunda 
än oss, och det beror på deras perspektiv och erfarenheter. 

 

                                                
 
359 Jämför Barton & Levstik (2004), s. 228-243, som på samma sätt argumenterar för att empati är en 
viktig beståndsdel i att utveckla elevers demokratiska deltagande. 
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Det är tydligt att den här föreläsningen har en hel del att göra med historisk 
empati i bemärkelsen erkännande av perspektiv. Gästföreläsaren berättar 
mycket om Zimbabwes koloniala och postkoloniala historia och lägger stor 
tyngd vid hur jorden kom att fördelas mellan de vita kolonisatörerna och den 
afrikanska befolkningen samt hur dessa strukturer sedan levt kvar. Han diskute-
rar hur jordfrågan hanterats under de senaste tio åren och hur till exempel 
Robert Mugabe och Morgan Tsvangirai framställts i västerländsk media, som 
genomrutten respektive god. Poängen med föreläsningen är inte att visa ”att 
Mugabe är bra”, en risk som föreläsaren tar upp direkt, utan att göra det möjligt 
för eleverna att förstå andra, och i det här fallet andra som har en annan syn på 
utvecklingen i Zimbabwe och Robert Mugabe än vad som är gängse i väst. 
Föreläsaren vill utmana eleverna att förstå hans vänner i DR Kongo, vänner 
som han berättar ser Mugabe som en av Afrikas bästa presidenter, medan 
eleverna som han föreläser för antagligen ser Mugabe som en bindgalen 
afrikansk diktator.  
 
Uttryckt i termer av historisk empati framhålls genom föreläsningen att det är 
viktigt att utveckla förmågan att förstå andra människor och deras handlande 
utifrån deras egna, historiska och kulturella, positioner. Om vi bortser från tids-
liga eller rumsliga avstånd, historiska och kulturella skillnader, och utgår från att 
människor tänker och känner i stort sett likadant, att de har samma mål och 
värderingar, då blir det omöjligt att förstå andra människor. Utan att erkänna att 
andra människor, ur historien eller i samtiden, har perspektiv som kan skilja sig 
från våra blir det svårt, till och med omöjligt, att inte avfärda deras åsikter och 
handlande med att de är vilseledda, att de inte förstår, eftersom de är dumma, 
inte har tillräcklig kunskap, eller att de är moraliskt korrupta. Att erkänna någon 
annans perspektiv kräver att man accepterar och utgår från att andra människor 
kan ha andra perspektiv, att man identifierar dessa perspektiv och att man 
betraktar dem som logiska och sammanhängande vilket i sin tur kräver att man 
skaffar sig kunskap om kontexten. På så sätt kan Zimbabweföreläsningen ses 
som ytterligare en fördjupning av de tolkningar som eleverna gjorde under Vox 
populi-övningen och vidare som en iscensättning av lärandemålet interkulturell 
kompetens.  
 
Det uppstår emellertid en del komplikationer runt föreläsningen. Frågan är vad 
den egentligen kommer att handla om eller, snarare, vilken mening som kon-
strueras. Daniels tanke med att bjuda in den här föreläsaren var att eleverna 
skulle bli provocerade, att det skulle göra dem arga eftersom de kanske skulle 
känna att en sådan föreläsning på något sätt slätade över diktatur och brott mot 
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mänskliga rättigheter och att de därför skulle uppleva de svårigheter som kan 
följa med att erkänna andra perspektiv. Så känner de inte alls, det är ingen som 
verkar bli det minsta provocerad över en föreläsare som berättar hur väst-
makterna har beskrivit utvecklingen i Zimbabwe ensidigt, som vidare kopplar 
den bilden till västs intressen och som samtidigt visar hur man kan se på 
utvecklingen på ett helt annat sätt. Föreläsaren framhåller visserligen hela tiden 
att poängen är att visa att människors historiska erfarenheter påverkar deras syn 
på nutiden och att olika perspektiv leder till olika slutsatser, och att Zimbabwe 
bara är hans fall för att göra detta. Å andra sidan är det tveksamt vilka slutsatser 
om detta eleverna drar efter föreläsningen. Till att börja med har eleverna inte 
några förkunskaper om Zimbabwes historia och inte heller om Zimbabwe eller 
Mugabe och Tsvangirai i västerländsk media; de flesta har inte någon tydlig bild 
av jordfrågan och de politiska förvecklingarna i Zimbabwe. Föreläsarens 
poänger faller därför ibland lite platt och leder inte till några perspektivskiften 
hos eleverna. Istället blir det gästföreläsaren som berättar om den västerländska 
bilden samtidigt som han kritiserar den, vilket gör att en del av eleverna tar till 
sig föreläsarens berättelse som en ”sann”, stängd berättelse snarare än ett 
perspektiv och en möjlig tolkning bland andra möjliga tolkningar. När eleverna 
skriver om föreläsningen i sina loggböcker framträder hos en del elever en 
berättelse om att västvärlden framställt Zimbabwes historia och Mugabes roll 
på ett visst sätt - och att det sättet är fel. Västvärlden, media och för den delen 
även skolan, har undanhållit, gömt undan, den verkliga historien, men nu har 
föreläsaren korrigerat detta.  
 
Ett av problemen är att eleverna saknar tillräckliga förkunskaper. En annan 
komplikation är att eleverna uppfattar gästföreläsarens berättelse som slutgiltig. 
Flera elever visar i sina loggböcker att de upplever det som att det finns en rätt 
version som kritiserar den västerländska historieskrivningen och erbjuder den 
korrekta bilden av Zimbabwes historia. Att flera elever inte ser föreläsarens 
perspektiv som ett av många möjliga utan verkar se det som ”det rätta” kan 
också relateras till deras förtroende för Daniel. De har stor tilltro till hans urval 
och de berättelser han lyfter upp. ”Jag litar på att det blir intressant vart du än 
för oss, och att jag kommer att få reda på något som jag inte visste men verkli-
gen behöver veta” skriver S vid ett tillfälle i sin loggbok. I Historiens ansikte har 
ett av huvudbudskapen varit att det finns glömda och exkluderade berättelser 
och på samma sätt tolkar eleverna föreläsningen om Zimbabwe och Mugabe. 
 
Möjligen kan detta förstås i relation till lärandemålet interkulturell kompetens i 
sig. Det tycks som att det finns en risk att lärare eller föreläsare, helt enkelt de 
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med auktoritet, i tolkningar och arbete med att ifrågasätta gängse berättelser, 
kan komma att avgöra vad som är den rätta kritiken och den rätta bilden, vad 
som är den rätta positionen för att bli interkulturellt kompetent, alltså att avgöra 
detta åt eleverna. I det här fallet skulle utfallet kanske bli ett annat om eleverna 
också, förutom att lyssna på föreläsningen, fick tillfälle att arbeta med källor och 
att undersöka olika historiebruk för att därefter själva dra slutsatser och göra 
värderingar. Genom att sammankoppla de två tankebegreppen, historiskt 
perspektivtagande och historisk betydelse, och synliggöra hur såväl västmedia, 
vännerna i DR Kongo som gästföreläsaren själv konstruerar sina berättelser 
genom att tillskriva historisk betydelse från olika positioner och med olika krite-
rier, skulle det bli lättare att se samtliga perspektivs konstruerade karaktär. Då 
skulle förmågan till empati, i form av en vilja att erkänna andra perspektiv och 
deras betydelse, betonas, snarare än en viss färdig bild av verkligheten.360 

Historisk värdering - förmåga att dra och hantera moraliska slutsatser 

Det historiska tankebegreppet historisk värdering används precis som tanke-
begreppet historisk empati för att tolka och förstå skillnader till människor ur 
det förflutna. Uttryckt i förmågor handlar historisk värdering om förmågan att 
dra och hantera moraliska slutsatser medan historisk empati handlar om 
förmågan till historiskt perspektivtagande. Historisk empati och historisk värde-
ring är två tätt besläktade men ändå olika sätt att arbeta med skillnader mellan 
nuets och det förflutnas människor.361  
 
Historisk empati innebär att man försöker förklara det förflutna och männi-
skors handlingar i det förflutna på dess egna villkor, utifrån den tidens värde-
ringar och kunskaper. Men det innebär rimligen inte att man därför måste 
acceptera det förflutna som det var, utan att se vilka, goda eller dåliga, konse-
kvenser historiska handlingar fick och kanske fortfarande har. På så sätt kan vi 
inte befria oss från den moraliska dimensionen, från historisk värdering. Seixas 
menar att det i själva verket paradoxalt nog bara är om vi låter bli att bry oss om 
hur historisk förändring skapar skillnader mellan då och nu, om vi struntar i 
våra insikter om hur det i olika tider produceras olika världsbilder och tanke-
                                                
 
360 Levstik & Barton (2004), s. 241-242, menar samtidigt att det är en förhållandevis okomplicerad 
process för elever, att deras vilja och förmåga att överväga andras perspektiv är stor, så länge de 
andra människorna befinner sig på avstånd historiskt eller geografiskt. Det är när det bränner till och 
kommer nära som elever hamnar i dilemman. Det är på sätt och vis det Daniel vill komma åt när han 
väljer exemplet Mugabe eftersom han tror att till exempel hela MR-diskussionen ska vara så aktuell 
för eleverna att det berör och provocerar dem.  
361 Seixas (1996), s. 773-776. Seixas & Peck (2004). 
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mönster, som vi kan våga värdera det förflutna i moraliska termer. Och det 
måste vi göra för att historia ska vara meningsfull. “Yet, historical knowledge 
that does not lead to moral orientation and moral judgements is useless history: 
Why would we undertake the historical project at all, if not to orient ourselves 
morally?362 I den meningen är all historia nutidshistoria och likaledes 
moralhistoria. 
 
För att undersöka historisk värdering i undervisningsberättelsen Historiens 
ansikte - Kampen om minnet ställer jag följande frågor: 
 

• Vilka tolkningar görs med hjälp av tankebegreppet historisk värdering? 
• Hur förhåller sig förmågan att dra och hantera moraliska slutsatser till 

interkulturell kompetens? 

Histor isk värder ing -  Den moral i ska dimensionen i  
undervisningsberät te l sen  

Redan på berättelsenivån aktualiseras den moraliska dimensionen av under-
visningsberättelsen. Som vi såg i föregående kapitel handlar undervisnings-
berättelsen så som den konstrueras om att bråka med och ta spjärn mot en 
föreställd kanon. I berättelsen tillförs perspektiv, ifrågasätts expertberättelser 
och metaberättelser när många människors röster förs fram. Till viss del 
handlar det om att förstå de historiska berättelsernas konstruerade karaktär men 
till viss del också om att korrigera, återupprätta eller ge en “riktigare” bild av det 
förflutna. Att det görs ett sådant urval, som uppmärksammar bortvalda berät-
telser, beror på det interkulturella lärandemålet i sig och på de tolkningar Daniel 
gör när han går från lärandemål till lärandeobjekt. Ett av skälen att lära ut 
historia så som undervisningsberättelsen konstrueras blir ambitionen att avslöja 
brister och problem med en kanonhistoria och dennas skenbara objektivitet 
och till synes självklara värderingar.363 På en övergripande nivå kan därför 
undervisningsberättelsen, såväl i Historiens ansikte som i Kampen om minnet, 
beskrivas som både nutidshistoria och moralhistoria, i den meningen att syftet 
med historieundervisningen är att eleverna ska utveckla sin interkulturella 
historiska kompetens, tolkat som att de ska utveckla sin förmåga att orientera 
sig i dagens mångkulturella samhälle. 
                                                
 
362 Seixas (2005), s. 144. Jfr också Rüsen (2005), s. 23-36. Rüsen menar att historiemedvetande har 
just den här funktionen, att mediera mellan moraliska värden och handling och att ge våra avsikter 
en riktning i tiden.  
363 En kanonhistoria, representerad till exempel av en lärobok, är inte värderingsfri eller självklar utan 
just skenbart objektiv.  
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Hur kan tankebegreppet historisk värdering användas på nästa nivå när elever 
arbetar med att tolka och hantera skillnader intellektuellt i historieunder-
visningen? Historisk empati som förmågan till perspektivtagande och till 
erkännande av perspektiv används som ett redskap att bättre kunna förklara 
människors tankar och handlingar. Det berör på så sätt orsakerna till skeenden i 
det förflutna och aspekter på människors handlande. Historisk värdering, 
förmågan att dra och hantera moraliska slutsatser, handlar istället mer om 
följderna av skeenden och handlingar än om orsakerna, det handlar om att se 
och värdera konsekvenserna.364 När filmen Infödd soldat behandlas fäster 
eleverna stor vikt vid den orättvisa som drabbar de nordafrikanska soldaterna 
och det ges utrymme för den i diskussionen. Med ett fokus på orsaker skulle 
Daniel kunna ha ställt frågan om de franska perspektiven, hur var det möjligt 
att föra krig med hänvisning till vissa ideal samtidigt som soldater ur den egna 
armén förvägrades sådana rättigheter. En sådan fråga hade krävt att eleverna 
använt sig av historiskt perspektivtagande. Nu ställs inte den frågan. Istället 
uppmanas eleverna att fundera över vad kolonialinfanteriets upplevelser 
betyder. Eleverna bryr sig om och reagerar mot den rasism som soldaterna 
möter i den franska armén. De tycker att det är orättvist att soldaterna inte fick 
samma pensioner som de franska krigsveteranerna. De framhåller att det sätt 
som soldaterna i kolonialinfanteriet behandlades på och det sätt på vilket de har 
exkluderats från berättelsen om andra världskriget fortfarande har konsekvenser 
idag. S säger att “det här påverkar så klart fortfarande hur rasismen ser ut i 
Frankrike och hur dom, hur dom nordafrikanska invandrarna känner när dom 
hör hur man pratar om andra världskriget i skolan och i media och så”. A fort-
sätter och menar att det därför blir viktigt hur man skriver historia: “om man 
har den [berättelsen om kolonialinfanteriets roll] med som en viktig del i berät-
telsen, tror jag att det kan förbättra på respekten för folk från andra länder, att 
det kanske kan minska rasism och så vidare. Fortfarande idag menar jag.” 
Barton och Levstik menar att ett sätt att betrakta empati är som omtanke, 
“empathy as caring”.365 Och eleverna i klassrummet “bryr sig om” vad följderna 
av historiska handlingar och av historieskrivning blir för människor. När de i 
Kampen om minnet (KM:10) gör en övning, Spelet om Maya, 366 om olika sätt att 

                                                
 
364 Jfr Seixas (1996), s. 773-776 och Barton & Levstik (2004), s. 222. 
365 Barton & Levstik (2004), s. 228-243. 
366 Spelet om Maya bygger på en utställning som fanns på Historiska museet under 2007. Lärarna 
på Daniels skola uppskattade utställningen och fick ta över själva den rollspels-berättelse som 
ramade in de utställda artefakterna från Guatemala. Spelet om Maya hade ett postkolonialt budskap 
och ställde frågan om vem som har rätten att skriva någons historia på sin spets. Publiken fick följa 
sex olika roller på en utgrävningsplats i Guatemala: Göran, svensk medelålders arkeolog med 
västerländskt, ekonomiskt-historiskt perspektiv; Xepel, ung, arg, guatemalansk student som 
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förhålla sig till en arkeologisk utgrävning, bryr de sig om vad som händer med 
lokalbefolkningen på utgrävningsplatsen. De tar ställning till om det gynnar 
eller skadar det studerade folket att bli beskrivna på ett visst sätt. Eleverna drar 
moraliska slutsatser och tar ställning för lokalbefolkningen mot de europeiska 
arkeologerna. 
 
Samtidigt blir historisk värdering, att eleverna får tillfälle att uttrycka också 
moraliska ställningstaganden, en viktig del i undervisningsberättelsen och 
kompletterar andra delar av elevernas tolkningsarbete och analyser av historiska 
sammanhang.  Vilken funktion har då förmågan att dra och hantera moraliska 
slutsatser i undervisningsberättelsen? I relation till lärandemålet interkulturell 
historisk kompetens blir moraliska slutsatser centrala i en historieundervisning 
som ser som sin uppgift att förbereda eleverna att bli handlingskompetenta i en 
mångkulturell värld. Levstik och Barton talar om ”the moral response stance” 
som väsentligt om eleverna ska kunna bli aktiva deltagande medborgare. Ingen 
närmar sig det förflutna utan värderingar eller utan att dra moraliska slutsatser 
och i en deltagande demokrati hjälper sådana oss att formulera gemensamma 
mål för framtiden.367  
 

If we only want to explain in rational terms what happened, then each event is 
the same, because all can be understood in terms of the perspectives of those 
involved. What would motivate a student to engage in perspective recognition 
if, in the end, there is no difference between Gandhi and Hitler, slave owner and 
abolitionist, Pol Pot and Nelson Mandela? Imagine (or remember) the tedium of 
investigating topics about which no one cared - topics that seemed to mean 
nothing in the present./.../Just as important, they would contribute little to 
democracy. Care is the tool that makes it all worthwhile, the mechanism for 
rendering history meaningful. It should be an indispensable part of the subject’s 
tool kit.368 

Tankebegreppet historisk värdering, eller ”the moral response stance”, 
kompletterar en mer analytisk historieundervisning. 

                                                                                                                                  
 
ifrågasätter eurocentrism, stora berättelser och hävdar sin rätt att inte etiketteras; Angelina, svensk 
immigrant från Guatemala, arbetar med en fotoutställning till Folkets hus, exotiserar Mayafolket; 
Mateo, tillhör Mayafolket, bonde, bor intill utgrävningsplatsen (den nyupptäckta civilisationen), också 
gravplundrare, dödas av vakter; Nora, svensk nyutexaminerad gymnasist, drömmer om det andliga 
Mayafolket, flyr från det ytliga Sverige; Irene, konsthandlare från Östermalm, letar efter allt som går 
att sälja dyrt, orsakar indirekt Mateos död. I Kampen om minnet låter Daniel ställa upp utställningen i 
skolans källare. Eleverna får gå utställningen och följa rollerna under ett pass och därefter 
efterbehandla dessa i gruppseminarier. Spelet om Maya förstärker på så sätt det postkoloniala 
tolkningsspåret.  
367 Levstik & Barton (2001), s. 139-142. 
368 Barton & Levstik (2004), s. 241.  
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”Dom är ju på sätt och vis hjältar som tar avstånd från judarna.” Utmaningar och 
komplikationer 

Att dra moraliska slutsatser och värdera människors handlingar får stort 
utrymme under de lektioner då eleverna läser texter om förintelsen. Här 
inträffar dock en komplikation, när Daniel låter eleverna värdera de olika 
personernas beteenden, genom att de får ta ställning till om personerna ska ses 
som hjältar, offer, förövare eller åskådare (HA:4). För eleverna blir uppgiften 
mer komplicerad än vad Daniel avser. De hanterar inte hans uppmaning som 
en uppmaning att just värdera och diskutera vem som gör rätt eller vem som 
gör fel. Istället tycks de se ”hjälte, offer, förövare, åskådare” som olika etiketter 
eller olika synsätt som går att applicera på vem som helst beroende på hur man 
motiverar det. För flera elever blir det snarare en exercis i att vända och vrida 
på perspektiven än en övning i att använda tankebegreppet historisk värdering 
för att förstå dåtid och nutid. 
 
Om kvinnan som vägrade underteckna ett dokument där hon uppgav sitt ariska 
ursprung säger P så här: 
 

Vi kom väl fram till att det berodde på vems perspektiv man såg det ur. Hon var 
ju liksom en hjälte för sig själv eftersom hon stod ifrån det här men också ett 
offer från samhället för då blev hon inte behandlad på samma sätt som dom 
andra arierna.           
               (HA:4) 

Hon är både hjälte och offer. Judinnan som slutade träffa sina vänner blir både 
åskådare och offer men också förövare i elevernas diskussion. Vännerna som å 
sin sida också väljer att sluta umgås med judinnan beskrivs av en grupp elever 
som hjältar. 
 

S: Ur lagarnas perspektiv. Från lagarnas perspektiv är dom ju på sätt och vis 
hjältar som tar avstånd från judarna. 

S försöker förklara och förstå personernas beteenden genom att hänvisa till den 
nazistiska samhällsideologin och eventuella lagar. Han försöker ge historisk 
kontext. Det han gör är med andra ord att han använder sig av historiskt 
perspektivtagande vilket ju ingår i uppgifterna med textläsningen så som Daniel 
formulerat den. Steffa, kvinnan som gömmer en judinna, blir i en av grupp-
diskussionerna, förövare, och hennes man, som tjallar för polisen, blir hjälte, 
återigen med samma motivering som ovan, att den som angav en jude gjorde 
rätt utifrån den nazistiska samhällssynen. Lägerkommendanten, Fritz Stangl, 
blir likaså både förövare, åskådare och offer (för systemet).  
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När eleverna möts i helklassamtal har de först arbetat i smågrupper. Där har 
flera grupper sett ”hjälte/offer/förövare/åskådare-uppgiften” som en upp-
maning att betrakta en person på så många sätt som möjligt. När smågrupperna 
nu möts i helklassamtal ifrågasätts dock den bilden.  
 
F invänder att det inte är fruktbart att betrakta Steffa (som gömmer en judinna) 
som förövare och hennes man (som tjallar) som hjälte. 
 

F: Men ur nazistisk synpunkt så är det helt moraliskt okej att liksom döda 
hundratals judar också så att ... så ur nazistisk synpunkt, det är inte så intressant.  

 
Lite senare rör sig samtalet i klassen kring att det är viktigt att se att Fritz Stangl 
trots sina handlingar ändå var människa. Mot det är det egentligen ingen som 
invänder men både N och B visar att det känner sig obekväma med 
resonemanget.  
 

N: I dom tidigare berättelserna tycker jag att det varit lite flytande med vilka som 
är åskådare och förövare, men föreståndaren på Treblinka är liksom, han är bara 
genuint ond, verkligen ondska. 

K: Han kunde ha stoppat dom men han gjorde ju inte det. 

F: Alltså han hade ju goda sidor, även om … ja … 

B: Men jag tror det är lite farligt om man ser på honom som en åskådare för då 
blir det så här vem är förövare. Då blir helt plötsligt alla åskådare förutom typ 
han som sitter där och stiftar alla lagar och det tror jag att han är såpass högt 
uppsatt att han har så mycket eget aktivt val och han har så mycket han själv kan 
liksom styra och ställa så han skulle lätt kunna säga ”nej men jag tar nåt annat 
jobb” utan att han själv skulle liksom råka illa ut … Så jag tror nog att han är 
nog om nån en förövare.          
                (HA:4) 

Det som här sker i klassrummet kan betraktas som ett slags förhandling mellan 
två sätt att hantera skillnader till människor ur det förflutna. Dels har eleverna 
(nyss) arbetat med att utveckla förmågan att använda sig av historiskt 
perspektivtagande med allt vad det innebär av att se att andra människor kan ha 
andra perspektiv vilka går att förklara genom att ge historisk kontext till tankar 
och handlingar. Det har skapats en tilltro till att människors handlingar i det 
förflutna var sammanhängande och logiska. Dels uppmanas eleverna att dra 
moraliska slutsatser, att se konsekvenserna av handlingarna och att värdera 
handlingarna utifrån nuet. Olika grupper av elever tar fasta på dessa olika 
aspekter, där några vill peka på att det är möjligt att förstå alla andra medan 
några vill kunna värdera en handling, utifrån kategorierna rätt eller fel.  
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B menar att skillnaden mellan förövare, offer och åskådare hotar att försvinna 
och hävdar att den skillnaden istället är viktig att hålla kvar. För henne blir det 
bekymmersamt att se en lägerkommendant som åskådare eller offer. Hon 
menar också att det är själva övningen i sig, att försöka se allt och alla ur så 
många perspektiv som möjligt som leder snett. En liknande situation upp-
kommer under lektionen då filmen Infödd soldat diskuteras (HA:10). I helklass-
diskussionen tycks några elever mena att det fransmän och engelsmän gjorde 
mot sina koloniala soldater var precis samma sak som det som hände under 
förintelsen. Eleven L säger då, men som om hon tror att hon tycker fel, att trots 
att de arbetat så mycket med olika perspektiv, så tycker hon ”nog ändå” att det 
är Tyskland som har förövarrollen. Daniel känner sig då föranledd att träda in 
och betona att avsikten inte är att eleverna ska komma till slutsatsen att alla 
berättelser är lika sanna eller alla handlingar lika goda eller onda. Tvärtom bör 
man fortfarande kunna beskriva någonting som bättre eller sämre, till och med 
”förkastligt”. 
 

Daniel: Och jag tycker verkligen inte att den historien ska ändras. Det är ju en 
jätteviktig historia, självklart, det är ju förkastligt, allting med förintelsen, 
ockupationen av andra länder och så vidare.            
              (HA:10) 

Den förhandling som uppstår och det faktum att Daniel till slut kliver in och 
avgör ser jag som uttryck för två saker, dels själva skolsituationen i sig, dels 
frågan om vilka gränserna är för tillåtna värderingar. Eleverna är just elever, 
vilket betyder att de måste avkoda vad läraren uppmanar dem att göra i historie-
klassrummet, något som inte alltid är helt enkelt. Det krävs av dem att de 
förstår var en viss övning slutar och var en annan börjar. Fram till att Daniel 
ber eleverna värdera historiska personers handlingar i textövningen ovan 
(använda sin förmåga att hantera och dra moraliska slutsatser) har han ute-
slutande bett dem förklara personerna utifrån dessas egen tid och perspektiv 
(använda sin förmåga till historiskt perspektivtagande). Nu hamnar en del elever 
därför i konflikt mellan två uppgifter, och två förmågor, utan att riktigt kunna 
se vad Daniel är ute efter. Historisk empati och historisk värdering kräver olika 
handlingar av eleverna; dessutom är eleverna överhuvud taget ovana vid att 
göra historiska värderingar vilket troligen gör det ännu svårare. När eleverna 
gör värderingar utan att samtidigt uppmanas att explicit tala om vad de grundar 
sina värderingar i blir det möjligt för dem att utgå från helt andra positioner 
likaväl som från sina egna. F berör detta när han påpekar att det är en nazistisk 
värdegrund som är utgångspunkt för vissa resonemang, till exempel att Steffa 
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blir förövare och hennes man hjälte, men de flesta elever gör inte denna 
åtskillnad. 
 
Frågan om det finns gränser för tillåtna värderingar hänger ihop med risken för 
relativism, ”anything goes”. Kanske finns det en fara att alla perspektiv blir lika 
sanna och alla handlingar lika bra, vilket N och B visar att de känner obehag 
inför. Detsamma tycks Daniel känna vilket får till följd att han slår fast att den 
nazistiska ideologin, förintelsen och kriget är ”förkastligt”. Den svenska 
värdegrunden, demokratin som överordnad idé, utgör på så sätt ett slags bortre 
gräns för vilka värderingar som är rimliga/tillåtna i historieklassrummet och, 
därmed, hur långt relativismen kan drivas. I det här undervisningsexemplet 
lämnar Daniel eleverna utan att föra den diskussionen, om gränserna för 
samhällets värderingar. Men vid andra tillfällen i undervisningsberättelsen 
kommer frågan, om vad som uppfattas som en rimlig värdering och var 
gränserna för våra egna värderingar går, att återkomma. Detta behandlar jag i 
följande avsnitt om självreflektion. 

Historisk självreflektion 

Histor isk s jä lvre f l ekt ion som tankeredskap 

I historieklassrummet arbetar eleverna med att tolka det förflutna. De upp-
manas att tillämpa olika kriterier för historisk betydelse, att se händelser ur 
andra människors perspektiv och att fundera över de moraliska konsekvenserna 
av handlingar i det förflutna. Uttryckt i historiedidaktiska termer arbetar 
eleverna med tre av de gängse historiska tankebegreppen, historisk betydelse, 
historisk empati och historisk värdering. I undervisningsberättelsen Historiens ansikte 
- Kampen om minnet kompletteras de här tre begreppen med att eleverna vid upp-
repade tillfällen arbetar med att utveckla förmågan att reflektera över sig själva - 
och, framför allt, att utveckla förmåga att reflektera över sig själva som histo-
riska varelser. Jag menar att självreflektion är ett redskap för tanken som i under-
visningsberättelsen används på liknande sätt som historiska tankebegrepp. Som 
begrepp återfinns dock inte självreflektion i den historievetenskapligt inriktade 
anglosaxiska historiedidaktiken, utan hör snarare hemma inom traditionen runt 
historiemedvetande och narrativ kompetens.369 Historisk självreflektion, så som jag 
använder det, har en koppling till det egna ansvaret, till människan som 

                                                
 
369 Se kapitel 2, s. 50-52 
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historieskapad och historieskapande och till livsvärlden. Annorlunda uttryckt är 
historisk självreflektion ett uttryck för historiemedvetande.  

Histor isk s jä lvre f l ekt ion i  undervisningsberät te l sen  

Eleverna uppmanas ofta att vända blicken mot sig själva, att fundera över sina 
egna reaktioner och att försöka förstå varför de tolkar något på ett visst sätt. 
Vilka antaganden gör jag, vilka fördomar har jag och hur påverkar det min 
möjlighet till tolkning? Det praktiska uttrycket tar sig självreflektion som tanke-
redskap i att Daniel genom hela undervisningsberättelsen låter eleverna skriva 
loggböcker. De frågor han ställer inför loggskrivningarna uppmanar nästan ute-
slutande eleverna att relatera det som de arbetat med till sig själva eller att 
synliggöra sitt eget tänkande, och även när Daniel inte ställer sådana frågor 
tycks själva loggboken i sig ändå mana eleverna att göra sådana reflektioner. 
 
V skriver i sin loggbok när hon har tillfälle att skriva fritt: 
 

Jag har tänkt på det du [Daniel] sa om att alla berättelser vi hör om förintelsen är 
överlevandes berättelser, som dom tog upp i tv på Babel [programmet hon 
hänvisar till handlade om Steve Sem-Sandbergs De fattiga i Lodz]. Nu tänker jag 
att det här hänger ihop med att vi förra lektionen sa att vi lätt kunde säga att det 
var som om judarna själva accepterade att bli offer. Jag har tänkt att det alltid 
fanns en chans att rymma eller att göra motstånd. Det har påverkat mig 
jättemycket att jag har läst och sett alla “lyckliga” berättelser om överlevare. 
Därför är det så svårt att förstå offerperspektivet, mycket svårare än både 
åskådare och upstander.               
                 (HA:7) 

V lyfter själv fram tanken att hon har en förförståelse som påverkar hennes syn 
på och möjligheter att förstå andra, vilket hon dessutom kopplar ihop med hur 
hon upplevt och erfarit det förflutna genom vissa typer av berättelser. Att 
synliggöra sina egna värderingar och fördomar finns dessutom som motiv vid 
flera tillfällen i undervisningsberättelsen. Gästföreläsaren försökte provocera 
eleverna genom att utmana deras uppfattningar och förutfattade meningar om 
afrikanska diktaturer och diktatorer. Daniel berättar i sin tur en historia för att 
problematisera begreppet “vithet”. Episoden handlar om den haitiske diktatorn 
Papa Doc som fick frågan av en amerikansk journalist hur stor den vita befolk-
ningen var på Haiti och svarade 98 %. Journalisten blev förvånad och undrade 
vad Papa Doc menade och fick då till svar en motfråga, nämligen hur man i 
USA definierade svarta. Journalisten svarade att svarta är alla som har en viss 
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del svart blod, varpå Papa Doc svarade att det var precis så de definierade 
vita.370 
 
Det både eleven V och Daniel säger är att våra värderingar och perspektiv hör 
hemma i en historisk kontext på samma sätt som andra människors tankar och 
uppfattningar gör det. Det är inte självklart att våra perspektiv är logiska, 
rationella och objektivt sett ”riktiga” utan de härrör snarare ur våra historiska 
och kulturella erfarenheter. Vi har socialiserats in i ett sätt att se på ”vithet”371 
likaväl som ett sätt att se på överlevandes berättelser. Att kontextualisera och 
historisera sina egna erfarenheter är något helt annat än att kontextualisera och 
försöka förklara någon annans tankar och handlingar. Att ifrågasätta sina egna 
perspektiv blir mer känslomässigt för eleverna än att förklara andras, vilket i 
någon bemärkelse till slut ändå förblir en intellektuell aktivitet.  
 
Vid ett tillfälle under ett helklassamtal börjar eleverna att diskutera i vad mån 
deras egna värderingar är föränderliga (HA:6). Lektionen handlar egentligen om 
något annat när en elev ställer frågan till sina klasskamrater, vad som skulle hänt 
om Tyskland inte besegrats utan segrat i andra världskriget. Diskussionen 
engagerar eleverna omedelbart och den tillåts få ett stort utrymme. Ganska 
snart verkar eleverna bli överens om att mycket då hade sett annorlunda ut, att 
man i Sverige skulle ha tänkt på annat sätt och att till exempel skolundervis-
ningen antagligen skulle ha haft ett annat innehåll än vad den har nu.  
 

O: Då hade det varit det rätta, vi hade säkert pratat tyska … och vi hade ju varit 
supernationerna, dom ariska … alltså … det hade ju varit vinnarna och anpassat 
oss efter dom. 

H: Och då hade vi liksom tänkt och tyckt på det sättet. 

K: Och vi hade säkert inte haft dom här frågorna och diskussionerna nu, då 
hade vi haft om hur Tyskland gick fram och överlägset … 

 
B har dock väldigt svårt att gå med på de tankarna och bryter flera gånger in i 
det som det verkar annars samsynta samtalet. Hon är tydligt berörd och brottas 
med frågan.  
 

B: Fast jag har ändå nånstans svårt att tänka mig att man bara skulle så här ... 

                                                
 
370 Anekdoten hämtades från Loomba (2008), s. 122-123. 
371 Begreppet vithet har bland annat problematiserats av Critical Race Theory (CRT). Se t ex 
Ladson-Billings (2004) för en diskussion av CRT och kopplingen till mångkulturella/interkulturella 
teoribildningar och McLaren (2000), s. 140-173, för en begreppsanalys och diskussion av 
möjligheten att ”tänka bort” vithet och ”fight for each otherʼs differences” (s. 169). 
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bara för att det var så mycket hemskheter liksom på vägen och även om dom 
hade segrat så … jag tror inte att man hade stått här och tyckt att det var bra att 
sex miljoner människor dog för att vi skulle få det vi har … alltså jag vet inte … 
jag kan inte tänka mig att vi helt skulle tappa våra värderingar. 

O: Fast då hade vi ju säkert blivit övertygade … alltså våra värderingar hade inte 
varit som dom är idag och då hade vi säkert accepterat det. 

B: Jag har så svårt att tänka … 

O: Fast man accepterade ju det då, varför skulle inte vi kunna acceptera det nu? 

C: Alltså jag tänker lite så här, att hade liksom Tyskland segrat då hade vi väl 
haft dom värderingarna som dom lärde ut … och som vissa tycker att det är rätt 
att ha dödsstraff... 

B: Fast jag har ändå svårt att tro ... Anledningen till att nazismen föll var väl just 
det, eller liksom, nånstans, att det inte är möjligt, en sån förändring, att det är så 
djupt rotat … alltså jag vet inte, det är så svårt att … nä skit samma. 

C: Det är jättesvårt och jag förstår det du säger innan också att det är svårt att 
tänka sig att man bara skulle ta bort alla sina värderingar.          
                (HA:6) 

Medan C och O tycks säga är att nuet inte är det normala, att det inte kommer 
att vara för alltid utan också det är föränderligt, håller B fast vid att hennes 
värderingar är universella och därmed beständiga. C använder exemplet med 
hur det till exempel i vissa amerikanska delstater är tillåtet med dödsstraff och 
att människor kan tycka att det är rätt. Om det är möjligt att försöka förklara 
hur sådana personers uppfattningar är påverkade av historiska och kulturella 
faktorer måste det också vara möjligt att tro att våra egna värderingar är förän-
derliga, och därmed skulle kunna ha sett annorlunda ut. Det eleverna egentligen 
gör är att de brottas med att historisera sina egna liv, att se sig själva som delar 
av det temporala flödet. Diskussionen sätter spår hos eleverna på så sätt att den 
dyker upp i såväl deras loggböcker som i de utvärderingar de skriver. 
 
I efterhand framstår det här avsnittet i undervisningsberättelsen som ett av de 
viktigaste. Det är intressant att notera att diskussionen inte, liksom en hel del 
andra betydelsebärande element i undervisningsberättelsen, planerades av 
Daniel, utan istället konstruerades i stunden. Det är dock ingen slump utan 
typiskt för vad som pågår i historieklassrummet. Överlag är Daniels inter-
vention liten. Han låter elever tala och utrycka sina tankar i utförliga yttranden 
och diskutera med varandra i långa sekvenser utan att ingripa och kommentera. 
I någon mån har det med hans lärarstil att göra men mer med ämnet och hur 
han har operationaliserat lärandemålet. Den här typen av samtal mellan elever 
blir viktiga som ett sätt att möta andras åsikter och få syn på sina egna. 
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Ytterligare ett utryck för självreflektion i undervisningsberättelsen är den del-
berättelse som konstrueras runt utbildning och skolans betydelse för svenska 
kollektiva minnen. Att skolan får så stor plats i konstruktionen av under-
visningsberättelsen beror också det på att eleverna lyfter upp den. Ämnet sätter 
igång elevernas diskussioner på ett sätt som Daniel till en början inte räknat 
med. Det är visserligen han som introducerar skolfrågan i Historiens ansikte men 
det utrymme den får i Kampen om minnet är en direkt följd av att Daniel bemöter 
ett elevintresse. I Historiens ansikte får eleverna läsa texten “What did you learn 
at school today?” som beskriver skolsystemet, främst historieundervisningen i 
Weimarrepubliken. Eleven Klaus berättar om ett examensstyrt system som 
sysselsätter sig med det antika Grekland, Romarriket och medeltiden och 
undviker alla kopplingar till samtiden eller modernare historia. Eleverna 
behandlar texten genom en “pennversation”, där de ombeds vara knäpptysta 
medan de i 40 minuter diskuterar texten (som är uppklistrad på ett stort papper) 
genom att skriva ner sina reflektioner och kommentera andras. Mot slutet går 
de också runt i klassrummet och kommenterar andra gruppers papper. Av 
pennversationerna och samtalet efteråt framgår att eleverna tycker att utbild-
ningen på det hela taget var förfärlig, romantiserande och okritisk, och också att 
den stämmer så väl med det som hände sen i Tyskland att den verkar special-
beställd av Hitler, trots att nazisterna inte satt vid makten då eller än mindre 
hade haft möjlighet att påverka läroplanen.  
 

A säger: Jag tycker det är ganska intressant. Innan det här har jag inte tänkt på 
skolan som en ganska så här stor del i att nazismen kunde ta makten. Och det 
känns ju verkligen som om utbildningen man hade på den tiden, det var ju 
väldigt förberedande för att kunna ge nazisterna makten. Det var nationalism, 
som förvisso har varit väldigt länge och är överallt, till det här att man inte ska 
ifrågasätta. Det känns nästan som det skulle kunnat varit nazistpartiet som satte 
den här utbildningen fast det inte ens var dom som var vid makten vid den tiden 
alls.                
                (HA:2) 

Daniel ber eleverna att i sina loggböcker fundera över vilken betydelse en sådan 
utbildning kan ha för ett samhälles möjligheter att hantera olikhet. Några elever 
ställer frågan till Daniel hur det såg ut på andra håll och hur det såg ut i Sverige, 
vilket han tar med sig och använder i den fortsatta undervisningsberättelsen. 
 
I Kampen om minnet behandlas skolmotivet dels genom att Daniel tar upp ett 
avsnitt ur ecklesiastikministern Värner Rydéns lärobok Medborgarkunskap från 
1920-talet (KM:3), dels genom att eleverna uppmanas reflektera över sin egen 
skola och undervisning. Värner Rydéns Medborgarkunskap var en storsäljare som 
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användes under flera decennier.372 Inledningsavsnittet handlar om ”vårt folk” 
och beskriver svenskarna och deras så unika rasrenhet. Rydén skriver att från-
varon av invandring och rasblandning har påverkat samhällsutvecklingen och 
gjort Sverige till ett särskilt framgångsrikt land med moraliskt högtstående 
invånare. Texten ger en bild som kompletterar texten om skolan i Weimar, och 
besvarar elevernas fråga från den. Det finns likheter mellan Klaus’ skolgång i 
Tyskland och det som den svenska läroboken ger uttryck för. Flera elever har i 
gruppdiskussionen svårt att föreställa sig att människor i Sverige accepterade 
den bilden. L menar att “det kan inte ha varit en offentlig sanning, alltså att 
människor trodde att det verkligen var så, jag tror mer att det var som en myt, 
men att man egentligen visste att den bilden var hopljugen” medan O bemöter 
henne med att “jag tror visst att det var en sanning för dom, förstår du, världs-
bilden var annorlunda, i Sverige och i hela Europa, precis som i Tysklands-
texten”. I som är med i samma diskussionsgrupp håller med O, “jag tror också 
att det var en sanning för dom, precis som du säger [O] och att det på nåt sätt 
kan vara så att det som vi pratar om nu, som är sanningar för oss, kanske att 
nån i framtiden kommer att tycka att det är lika konstigt, som att vi egentligen 
borde vetat hur det var”. Återigen handlar självreflektion i historieklassrummet 
om att sätta in sig själv och sitt sammanhang i det historiska, temporala flödet. 

Histor isk s jä lvre f l ekt ion -  en nödvändig kategor i  

Sammanfattningsvis menar jag att förmågan till historisk självreflektion kräver 
något ytterligare av eleverna än de tidigare behandlade tankebegreppen och 
förmågorna. Här förskjuts perspektivet från att laborera med stoffet utifrån 
olika perspektiv (både andras och egna) till att explicit fokusera på just det egna 
perspektivet och på nuet. De exempel jag lyft fram är situationer då eleverna 
utmanas att sätta ljuset på sig själva, sina egna värderingar, och att ifrågasätta sin 
förståelse av världen. Kärnan i detta tycks vara en historisering av det egna. I 
första steget handlar det om att bli uppmärksam på de egna värderingarna och 
perspektiven, att förstå varför man har den förståelse av världen man har och 
vilken roll det spelar. I andra steget handlar det om att se att också den egna 
förståelsen är föränderlig - och att förändringen är en kontinuerlig process. Med 
begrepp lånade från Jörn Rüsen skulle vi kunna säga att målet med den histo-
riska självreflektionen är det genetiska historiemedvetandet, en process där vi som 
historiska varelser, genom att integrera kontinuitet och förändring, genom att 

                                                
 
372 Värner Rydéns Medborgarkunskap för fortsättnings- och andra ungdomsskolor utkom i många 
upplagor från 1923 till 1953. Daniel använder sjunde upplagan från 1935. 
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samtidigt omfatta det som är beständigt och det som förändras, kan förstå oss 
själva som delar av ett temporalt flöde.373 Nuet konstrueras på så sätt inte som 
det normala - och, följaktligen, det kommer inte att vara för alltid. Lee och 
Shemilt menar att elever ska lära sig att se nuet som det förflutnas framkant 
(”leading edge”) som sträcker sig in i framtiden.374 På så sätt har det förflutna 
något att säga om nuet men också framtiden, som öppen för olika möjligheter 
men ändå avhängig det förflutna. Resonemanget medför vidare att framtiden 
inte begränsas till små förändringar utifrån det vi just nu ser omkring oss, i ett 
nuets normaltillstånd, utan att något mer kan hända (som revolutionsvåren 
2011 i Nordafrika). 
 
Med grund i det förda resonemanget menar jag att historisk självreflektion är en 
väsentlig och nödvändig del av en historieundervisning som har som mål att 
utveckla elevers interkulturella historiska kompetens. Om elever ges möjlighet 
att förstå nuet likaväl som sina egna uppfattningar som historiskt och kulturellt 
skapat har de förutsättningar att inte se människor ur andra historiekulturella 
miljöer som inlåsta i ett irrationellt, oföränderligt eller tidlöst tillstånd.  

Tolkandets kompetens - avslutande reflektioner 

Förmågan att tolka det förflutna så att det relateras till frågor i samtiden har 
varit fokus för undersökningen i det här kapitlet. Jag har visat hur tre av de 
gängse historiska tankebegreppen, historisk betydelse, historisk empati och historisk 
värdering, samt ytterligare ett begrepp, historisk självreflektion, fått stor plats i 
undervisningsberättelsen. Att det är just dessa begrepp som används för tolk-
ning kan knytas till hur lärandemålet operationaliserats. I ett mångkulturellt 
samhälle där skillnader sätts i fokus och problematiseras, där olika grupper med 
olika berättelser ställs mot varandra och där historieundervisningen är en sådan 
arena där berättelser möts, kan de fyra fokuserade tankebegreppen med lätthet 
ses i ljuset av det interkulturella lärandemålet. Med hjälp av historisk betydelse blir 
det möjligt att förhålla sig till frågan om vad i det förflutna som har förts vidare, 
vilka berättelser som valts ut respektive valts bort och därmed också frågan om 
vad vi i vår tid ska berätta vidare. Med hjälp av kollektivt minne kan eleverna 
också resonera runt olika grupper och historisk betydelse. Historisk empati ger 
eleverna möjligheter att arbeta med att förstå människor ur andra historie-

                                                
 
373 Rüsen (2005), s. 33-34. 
374 Lee & Shemilt (2009), s. 42 (/…/ students should construe the ʻpresentʼ as the leading-edge of a 
ʻpastʼ winding its way into the future). 
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kulturella sammanhang, att inse vikten av att erkänna deras perspektiv och att 
se hur dessa perspektiv formar människors positioner. Historisk värdering i sin tur 
handlar om att kunna förhålla sig till moraliska konsekvenser av handlingar ur 
det förflutna, att bry sig om och förstå att det påverkar oss och andra. Slutligen 
arbetar eleverna också med självreflektion, att förstå sina egna positioner, att se att 
också deras egna perspektiv och värderingar är historiskt konstruerade och 
därmed möjliga att förändra. 
 
Redan när Daniel och Anna arbetade med att konstruera sitt lärandeobjekt 
fanns beröringspunkter med de historiska tankebegrepp som skulle komma att 
strukturera undervisningsberättelsen. Deras diskussioner om färdigheter 
innehöll: skifta perspektiv, ifrågasätta egna värderingar, kontextualisera, 
dekonstruera samt kunna känna igen en eurocentrisk berättelse. Att det var 
denna operationalisering av interkulturell kompetens som gjordes förklarar 
också varför inte andra möjliga tankebegrepp som historiska belägg, kontinuitet 
och förändring, framsteg och tillbakagång eller historiskt handlande, ges lika 
stort utrymme i undervisningsberättelsen.375 Till saken hör dock att lärarna inte 
gjorde något aktivt val, eller för den delen bortval, från en förteckning över 
historiska tankebegrepp; dessa fanns överhuvud taget inte representerade, det 
vill säga explicit representerade, i de ämnesdidaktiska resurser lärarna hade till 
sitt förfogande.  
 
I den iscensatta undervisningsberättelsen tolkas det erfarna förflutna med hjälp 
av tankebegreppen. På en övergripande nivå konstrueras uppfattningen att 
historiska berättelser som sådana (i skolan, i samhället, i olika tider, i olika 
grupper) inte är givna utan uppstår i olika sammanhang, ur olika kollektiva 
minnen, med olika syften, och vidare, att det påverkar oss vilken eller vilka 
berättelser vi tar del av. Lite mer specifikt skrivs det tolkade förflutna in i en 
berättelse om hur vissa perspektiv, i klartext den europacentrerade kanon-
historien, tar överhand, osynliggör andra perspektiv och medför att vi, idag, 
kommer att betrakta omvärlden, andra och oss själva utifrån samma position. I 
förlängningen ligger uppfattningen att eleverna, då de får möjlighet att se detta, 
lättare kan frigöra sig från sådana tankemönster och därmed blir bättre rustade 
att möta och förstå andra.  
 
Kritiken mot det eurocentriska perspektivet manifesteras genom det post-
koloniala tolkningsspår som återfinns till och från genom Historiens ansikte - 
                                                
 
375 Jämför tabell 7, s. 144. 
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Kampen om minnet.  De historiska berättelsernas tillfällighet, betydelsen av olika 
positioner, makt och kunskapsproduktion är samtliga sådant som är väsentligt i 
den postkoloniala traditionen. Undervisningsberättelsen sysselsätter sig inte 
uttalat med postkolonialism, men den finns där som en tolkningsmöjlighet. Den 
blir också allt tydligare ju senare man kommer i undervisningsberättelsen. På 
samma sätt som jag visade i förra kapitlet, att det historiska innehållet och vad 
som blir möjligt att erfara förskjuts åt det postkoloniala hållet (från och med 
Infödd soldat), så öppnas undervisningsberättelsen också vad gäller de tolkningar 
som görs alltmer för postkoloniala tankegångar. Till exempel arbetar man med 
tankebegreppet historisk betydelse inledningsvis i Historiens ansikte utifrån frågan 
om vilka händelser som anses så väsentliga att vi väljer att berätta dem vidare, 
och på vilka grunder det görs. Därefter, i Kampen om minnet, förskjuts frågan mer 
till att handla om vem som har rätten att bestämma, vem som har rätt att skriva 
någon annans historia, alltså till ett maktperspektiv och en mer postkolonial 
inramning av historisk betydelse.  
 
Postkolonialismen som tankeriktning har (liksom dessförinnan postmodern-
ismen) ifrågasatt upplysningsprojektet och uppmärksammat de stora berättel-
sernas makt. Med hjälp av postkoloniala tankegångar blir det möjligt att disku-
tera historiska berättelser och historiens narrativa struktur. I undervisnings-
berättelsen kan man skönja postkolonialismens kritiska blick då Daniel och 
eleverna arbetar med att blottlägga och dekonstruera olika historiska berättelser, 
företrädesvis den europacentrerade. Det postkoloniala förhållningssättet med 
sitt fokus på kunskapsproduktion ger en möjlighet till kritiska tolkningar och 
även kritik av just den historieundervisning eleverna tar del av. Tillsammans 
med ett begrepp som kollektivt minne hjälper postkoloniala perspektiv eleverna 
att förhålla sig till dessa frågor.  
 
Postkolonialismen visar sig dock svår att hantera i klassrummet. Som framkom 
i förra kapitlet kan postkolonialismen för eleverna snarare verka stänga berättel-
ser än öppna dem (till exempel Orientalism-lektionen, KM:7). Det är också de 
postkoloniala, och svårkommunicerade, idéerna om vilken betydelse diskurser 
har, ett begrepp som Daniel nogsamt undviker att använda, som leder in 
eleverna på uppfattningen att historiska berättelser och vissa perspektiv har 
gömts undan av någon, i ett slags stor konspiration. Frågan om vem som har 
rätten att skriva någon annans historia, en fråga som är formulerad utifrån en 
postkolonial position, är problematisk i sig. Det ligger på sätt och vis redan en 
normativ värdering i frågan och alla svar är inte möjliga; istället impliceras att 
det är moraliskt fel eller åtminstone tveksamt att försöka skriva någon annans 
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historia. Om eleverna upplever att undervisningen blir styrd, att de förväntas 
göra vissa bestämda tolkningar, eller även om de inte upplever detta, men ändå 
accepterar de givna tolkningarna utan att överväga olika aspekter, kan 
postkoloniala tankegångar motverka att det förflutna upplevs som öppet för 
tolkningar och försvåra att elever får möjlighet att utveckla kompetensen att 
tolka.  
 
Postkolonialismen verkar ha både sina förtjänster och begränsningar i under-
visningsberättelsen. Jag tror dock inte på något sätt att lösningen är att skrota 
det postkoloniala perspektivet. Däremot är det viktigt att förhålla sig till de 
komplikationer som verkar kunna uppstå, att ta dem på allvar och göra dessa i 
sig till föremål för tolkningar i klassrummet. I det här fallet bemöts till exempel 
föreställningarna om konspirationer med begreppet kollektivt minne vilket ger 
eleverna redskap att hantera detta. Eventuella föreställningar om att det post-
koloniala perspektivet är ”Perspektivet”, kan på samma sätt problematiseras 
genom att de historiska tankebegreppen används till att låta eleverna förhålla sig 
till, postkolonial likaväl som annan, historieskrivning. 
 
Avslutningsvis vill jag föra samman diskussionen om tolkandets kompetens 
med de undervisningsstrategier som diskuterats av Seixas respektive Epstein.376 
Dessa visade hur en lärare kan placera eleverna i olika positioner till ämnet, som 
någon som tar emot den bästa, rätta versionen, som någon som ”gör” historia 
genom att historievetenskapligt arbeta med källor eller som någon som under-
söker och ifrågasätter olika historiebruk och diskurser. I Historiens ansikte - 
Kampen om minnet befinner sig eleverna vid olika tillfällen (och olika för olika 
elever) i samtliga positioner, dock med tyngdpunkt på de två senare. Jag har 
försökt visa hur arbetet i klassrummet tycks leda till att eleverna ges möjlighet 
att kvalificera förmågan att tolka, dels genom historievetenskapligt arbete, dels 
genom reflektion och ifrågasättande.  
 
Nästa steg i det historiska lärandet, att utveckla narrativ kompetens, utgörs av 
orienterandets kompetens, vilken handlar om förmågan att använda det tolkade 
förflutna praktiskt för att orientera sig i livet. Hur detta angrips i undervisnings-
berättelsen är ämnet för nästa kapitel. 

  

                                                
 
376 Se även kapitel 2, s. 63-64. Epstein (1998), s. 399-400, Epstein (2000), s. 187-188, Epstein 
(2009), s. 12-15, Seixas (2001), s. 19-37 och Seixas, (2007b), s. 19-30.  
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Kapitel 7. Orienterandets kompetens 

Kapitlets begrepp, frågor och disposition 

Att or ientera s ig  med hjä lp av det  to lkade för f lutna 

Orienterandets kompetens, den tredje av de narrativa delkompetenserna, följer 
på förmågan att erfara respektive förmågan att tolka och innebär en förmåga att 
kunna använda sina tolkade erfarenheter av det förflutna, för att förhålla sig till 
nutiden och framtiden. Rüsen menar att den som utvecklat orienterandets 
kompetens kan göra reflekterade ställningstaganden i det praktiska livet med 
hjälp av historia.377 Annorlunda uttryckt handlar det om en förmåga att komma 
fram till en position och att kunna formulera och uttrycka denna position 
diskursivt, genom argument och i narrativ form.378 Som en del av historiskt 
lärande bör också förmågan att orientera sig kvalificeras, och det är därmed en 
uppgift för historieundervisningen. 
 
För att beskriva hur förmågan att orientera sig skulle kunna kvalificeras, måste 
orienterandets kompetens kopplas tillbaka till de två tidigare delarna av den 
narrativa kompetensen, till erfarandets och tolkandets kompetenser. Relationen 
mellan delarna går att precisera närmare. Den som lär sig historia kvalificerar 
sina kompetenser att se och erfara nya situationer med historisk känslighet och 
att strukturera och tolka med hjälp av begrepp och teorier. Kompetensen att 
orientera sig kräver i sin tur att man med intentionen att förstå nuet kan använda 
och plocka fram de tolkade erfarenheter man har skaffat sig och att man kan 
använda de utvecklade kompetenserna. För att utveckla orienterandets 
kompetens måste man således kunna använda och tillämpa både historiska 
innehållskunskaper och metakunskaper på situationer i sitt eget samtida liv. 

Forsknings frågor och dispos i t ion 

I det följande kommer jag att lyfta fram och undersöka två tillfällen i under-
visningsberättelsen där elevers bruk av historia aktualiseras. Det första tillfället 
hämtar jag från början av Historiens ansikte där eleverna i en kortare lektions-
uppgift, ”Isberget”, uppmanas att använda historiska kunskaper om Weimar-

                                                
 
377 Rüsen (1987), s. 30 och (2005), s. 27, 36. 
378 En sådan position kan handla om både att orientera sig i nuet och att kunna förstå samtida 
fenomen, och att orientera sig praktiskt, att förstå och uttrycka sin identitet och den egna gruppens 
identitet. (Det här är min historia, jag är en del av den här historien.) Dessutom krävs insikt om att 
andra subjekt kan ha andra perspektiv. 
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republiken för att säga något om en aktuell händelse i samtiden hösten 2009. 
Det andra tillfället utgörs av ”Verktygslådan”, en uppgift som utgjorde 
avslutningen på Kampen om minnet. Detta är det sista ledet i analysen av den 
iscensatta undervisningsberättelsen. Medan jag i de två tidigare kapitlen 
analytiskt skilt erfara från tolka, innehållskunskaper från metakunskaper och 
förgrundskunskaper från bakgrundskunskaper, handlar detta kapitel om ett 
sammantaget användande av båda slagen av kunskap. Jag undersöker 
övningarna för att se hur elever använder sina historiska erfarenheter, sina 
tolkningar och historiska tankeredskap, med intentioner att komma fram till 
ställningstaganden om nutid och framtid. 
 
Konkret ställer jag i kapitlet följande frågor där den första tar sin utgångspunkt i 
den teoretiska diskussionen och den andra inriktas på att beskriva och förstå 
vad som sker i klassrummet med avseende på orienterandets kompetens. 
 

1. Hur kan orienterandets kompetens förstås i relation till det 
interkulturella lärandemålet? 
 

2. Vad blir orienterandets kompetens när det interkulturella lärandemålet 
iscensätts i undervisningen? 

• Hur aktualiserar eleverna sina tolkade erfarenheter av det 
förflutna för att relatera till samtiden?   

Orienterandets  kompetens och det  interkulture l la lärandemålet   

För att kunna studera hur orienterandets kompetens behandlas i undervisnings-
berättelsen tar jag utgångspunkt i Eikelands läroboksanalys samt begreppet 
”usable past”. Vad är det då som krävs av en historisk framställning, en lärobok 
eller i vårt fall en undervisningsberättelse, för att den ska kunna ge elever 
möjligheter att utveckla orienterandets kompetens? Eikeland menar att en läro-
bok gör detta om för det första det valda innehållet ger eleverna perspektiv på 
deras liv i dagens samhälle, om för det andra eleverna fått möjlighet att träna 
sitt historiska tänkande, förmågan att dra rimliga historiska slutsatser och 
förhålla sig till olika former av historiebruk, samt om slutligen för det tredje 
eleverna får tillfälle och stöd i att formulera frågor utifrån egna funderingar om 
nuet och framtiden.379 Förmågan att orientera sig hör därmed, som Eikeland 
formulerar det, ihop både med den erfarande och den tolkande nivån, såtillvida 
                                                
 
379 Eikeland (2001), s. 19-20 och Eikeland (2002), s. 105-110. 
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att det handlar om innehållet som bör vara relevant utifrån ett samtidsperspektiv 
och om redskapen som eleverna ska använda för att tolka och dra slutsatser. 
Tanken är sannolikt att om detta tillgodoses av en lärobok, eller en under-
visningsberättelse, och om elever får arbeta med att uttrycka sina tankar om 
nuet och framtiden, så kan de också lära sig att göra reflekterade ställnings-
taganden. John S. Wills använder begreppet ”usable past”, ett användbart 
förflutet, för att diskutera interkulturell historieundervisning. En sådan under-
visning bör ge eleverna ”diskursiva resurser” att positionera sig i viktiga sociala, 
mångkulturella frågor. Ett användbart förflutet i det här sammanhanget är ett 
som inkluderar människor från alla samhällspositioner och deras erfarenheter 
och som är användbart för att förstå samtida frågor.380 
 
I vår mångkulturella samtid, och utifrån det interkulturella lärandemålet, betyder 
orienterandets kompetens något specifikt. Frågor om vilket innehåll som ses 
som relevant och på vilket sätt eleverna får möjligheter att tolka det förflutna 
och sätta det i relation till nutid och framtid är viktiga. I sista hand handlar det 
om hur eleverna använder sig av det förflutna för att förstå en samtid som är 
mångkulturell. Ur ett interkulturellt perspektiv sätter orienterandets kompetens 
själva syftet och den faktiska användbarheten med historieundervisningen på 
prov. Interkulturell kompetens handlar i mångt och mycket om handlingsbered-
skap, och det är först med orienterandets kompetens, det tredje steget i den 
narrativa kompetensen, som cirkeln sluts och först här som handlingsberedskap 
på allvar aktualiseras.  
 
Att kunna förstå och hantera en mångkulturell verklighet, att bli kompetent och 
utveckla handlingsberedskap att göra detta, ingick redan i den ursprungliga 
definitionen av lärandemålet, och lärandeobjektet konstruerades och iscensattes 
utifrån de förutsättningarna. Det är dock inte min avsikt att uttala mig om ifall 
eleverna i undersökningen verkligen blev interkulturellt kompetenta (inte heller 
narrativt kompetenta eller historiemedvetna), i den meningen att jag tror mig 
kunna säga något om hur deras framtida handlings- och orienteringsförmåga 
kan komma att se ut i en situation utanför klassrummet. Utifrån den under-
sökning jag har gjort är det inte möjligt att komma åt elevernas lärande - eller 
uttryckt i termer av lärandeobjekt, det är inte möjligt att se det “levda lärande-
objektet”. Däremot är min avsikt att med utgångspunkt i empirin diskutera hur 
eleverna inom historieklassrummets väggar använder historia för att formulera 
sig om en mångkulturell samtid och framtid. 
                                                
 
380 Wills (1996), s. 385. 
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”Ingen har så konstig historieundervisning som vi” - Att använda det 
förflutna för att tänka runt nutid och framtid  

”Ert uppdrag är att tillverka en verktygslåda mot stereotyper.” Så inleder Daniel 
det sista kapitlet i undervisningsberättelsen, och förklarar vidare att verktygs-
lådan ska utmana det kollektiva minnet, att den ska vara tredimensionell 
(handfast konstruerad, möjlig att visa upp) och förses med en instruktionsbok 
(KM:9). Uppdraget som eleverna får är den avslutande examinationsuppgiften 
på Kampen om minnet (och dessutom på hela historiekursen). När eleverna i små-
grupper ger sig i kast med uppgiften, utbrister L: ”Ingen har så konstig 
historieundervisning som vi”. Episoden ovan fångar flera aspekter av den 
undervisning jag följt. Dels säger den något om att historielektionerna kanske 
inte motsvarar det eleverna väntar sig av historieundervisning i allmänhet. Dels 
säger den något om syftet, vad eleverna ska med sina historiska kunskaper till, 
så som detta motiveras och legitimeras i undervisningsberättelsen. Det som 
kommuniceras är att historiska kunskaper är till för att användas, praktiskt - i 
nuet och i framtiden - och vidare att elever bör få tillfälle att öva på detta i 
undervisningen. Veronica Boix-Mansilla menar att historieläraren har två val, 
antingen att undervisa så bra som möjligt om det förflutna med förvissningen 
att eleverna i framtiden kan plocka fram gedigna historiska kunskaper då de 
möter nya sociala och politiska processer, eller att bygga undervisningen så att 
elever får möjligheter att öva på att använda det förflutna för att tänka om nutid 
och framtid.381 Verktygslådan är ett av flera exempel på det senare. 
 
En grundläggande förutsättning för att eleverna ska kunna tillägna sig en 
förmåga att använda historia praktiskt i nuet är rimligen att de har utvecklat 
uppfattningen att nu och då har med varandra att göra. Att det existerar förbin-
delser mellan nu och då finns som ledmotiv genom hela undervisningsberättel-
sen. Både elever och Daniel ser och uppmärksammar mönster och jämförelse-
punkter över tid och rum. Elever gör jämförelser med Abu Ghraib-fängelset, 
morden i Malexander och kd:s förslag om en civilkuragelag, under föreläsning-
arna om 30-talets Tyskland. Daniel tar utgångspunkt i parlamentsvalet i Ukraina 
och relaterar det till kalla kriget och han använder Venezuelas president, Hugo 
Chavez, för att visa på hur kolonialismen strukturerar dagens värld. Som synes 
är förbindelserna av olika slag, såväl av en lösare typ, då två åtskilda företeelser 
mer associativt jämförs, som av en narrativ typ, då företeelserna skrivs in i 

                                                
 
381 Boix-Mansilla (2000), s. 391-392. 
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samma berättelse och då och nu förbinds genom att de uttrycker kontinuitet 
och förändring. Boix-Mansilla kallar dessa förbindelser jämförande förbindelser 
respektive narrativa förbindelser.382 Att förbindelser mellan nu och då aktualiseras i 
undervisningsberättelsen medför dock inte per automatik att elever utvecklar 
förmågan att orientera sig. Rimligen krävs något mer handfast för att utveckla 
en sådan kompetens. Det här kapitlet kommer att behandla två övningar där 
eleverna aktivt uppmanas att använda historia. 

Isberge t  

”Isberget” äger rum under Historiens ansikte, under en lektion då det kronolo-
giska berättandet tillfälligt bryts upp och det upprättas en förbindelse med 
samtiden (HA:5). I Schweiz har man just genomfört en folkomröstning där 57,5 
procent av väljarna röstat ja till att förbjuda uppförandet av nya minareter.383 
Lektionen börjar med att Daniel och eleverna tittar på ja-sidans affisch, en 
stiliserad tecknad bild i svart, vitt och rött, som föreställer en kvinna iklädd 
svart burka framför den schweiziska flaggan som utgör marken ur vilken svarta 
missilliknande minareter tornar upp sig. Affischens text är: “Stopp” (med stora 
svarta bokstäver) och “Ja” (stora röda bokstäver) ”zum minaretverbot” (små 
svarta bokstäver).  
 
Efter tio minuters helklassamtal introduceras en isbergsövning. Den didaktiska 
poängen med isberget som metod är att skapa utrymme för komplexa för-
klaringar. Ett fenomen eller en händelse får utgöra den del av isberget som 
sticker upp ovanför vattenytan och orsaker och underliggande omständigheter 
får utgöra den dolda, och större, delen av isberget. Konkret går övningen till så 
att eleverna ritar ett isberg och sedan fyller den delen som är under vattenytan 
med innehåll. Det stora tomma utrymmet inuti isberget uppmanar enbart 
genom sin storlek till att hitta många faktorer, vilket i sin tur tänks leda till 
komplexare förklaringar. Den här lektionen introducerar Daniel övningen 
mycket kort: 

Daniel: Gör ett isberg när det gäller förbud mot minareter i Schweiz. Vad kan vi 
tänka oss för orsaker bakom det här? Och ta hänsyn till det ni har läst om 
Weimar. Försök att dra ..., göra jämförelser med det ... och att ställa frågor. Ni 
har inte all information, vi har bara tagit den här affischen, ni har läst massa 
nyheter i och för sig, men jag har inte givit er en massa material. Men ni kan 
fundera utifrån orsaker, vad kan ni om Weimar, och vad vi har läst för texter om 
det? Möjliga orsaker. Är ni med? Ok. 

                                                
 
382 Boix-Mansilla (2000), s. 392. 
383 Söndagen 29/11 2009. Lektionen hålls den 2/12 2009.  
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Vad är det då eleverna uppmanas göra? Isbergsövningen, så som Daniel ger 
instruktionen, går ut på att eleverna ska göra en koppling mellan en händelse i 
nutiden och en händelse i det förflutna. På ett övergripande plan är instrukt-
ionen en uppmaning att jämföra händelserna under Weimarrepubliken och 
folkomröstningen i Schweiz. Frågan tar alltså sin utgångspunkt i en aktuell situ-
ation i nuet och vänder sig till det förflutna för att få hjälp att besvara den. Mer 
konkret är uppgiften för eleverna att använda sin förståelse av Weimar-
republiken, för att ställa frågor till och för att generera hypoteser om minaret-
förbudet i Schweiz.384 Isbergsövningen genomförs, som många andra av 
Daniels övningar, i två steg, där eleverna först i tio minuter får diskutera i små-
grupper varpå diskussionen sedan slutförs i helklass, då man också gemensamt 
fyller det tomma isberget på vita tavlan. När eleverna i smågrupper angriper 
uppgiften använder de sig av ett eller flera av tre olika förhållningssätt, att 
försöka förklara minaretförbudet utan att använda det förflutna på ett medvetet 
sätt, att försöka vaska fram orsaker genom att aktivt använda det förflutna och 
slutligen, att använda det förflutna för att ställa frågor om vad minaretförbudet 
betyder för oss idag och i framtiden. 

Alternativ ett: Det förflutna artikuleras inte 

Samtliga elevgrupper diskuterar intensivt i de tio minuter de får till första delen 
av uppgiften. De allra flesta tar dock sin utgångspunkt i omständigheter i sin 
egen samtid när de ska förklara minaretförbudet och flera grupper nämner 
överhuvud taget inte Weimarrepubliken. Att en folkomröstning genomförts i 
Schweiz med resultatet att nya minareter ska förbjudas ses som ett utslag av en 
allmän islamofobi i hela västvärlden och man jämför med Sverigedemokraterna 
och Dansk folkeparti. Man pratar om terrorism, om rädsla för det annorlunda 
och mediebilden av muslimer, som flera elever menar är skev. F säger: ”När 
dom väl rapporterar om muslimer så är det nästan alltid samma vinkel /---/ 
dom krigar, dom är terrorister, dom har problem, dom är invandrare med 
problem i Sverige och så vidare.” A tillägger: ”Dom dör i Gaza”. Två grupper 
menar också att skolans undervisning i religionskunskap kanske inte är så bra. 
Även om alla grupper lyfter fram en allmän islamofobi i hela västvärlden och 
placerar in Schweiz i ett sådant större sammanhang, talar de flesta grupper 
också om specifikt konservativa tankeströmningar i just Schweiz, att bilden av 
”alperna med små kyrkor” hotas av uppstickande minareter och även att det 
                                                
 
384 Se även Ammert (2008), s. 189-201 om reflexivt historiebruk. Med reflexivt historiebruk menar 
Ammert en anvädning av historia där man låter en senare tids händelser speglas i ett tidigare 
tidsförlopp, vilket möjliggör en jämförelse mellan förändringsprocesser nu och då. 
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finns specifikt schweiziskt kulturella drag som kanske förklarar att folk-
omröstningen kommer just där.   
 
Det tycks som att elevernas första strategi för att förklara minaretförbudet är att 
sätta in händelsen i ett större sammanhang, vilket däremot inte behöver vara ett 
historiskt sådant. Framför allt tänker de geografiskt, händer det här på andra 
håll i världen också, eller är Schweiz unikt? De hittar olika förklaringar, generellt 
västerländska, i kriget mot terrorismen, i media och skolan, men även i ”den 
schweiziska kulturen”. Flera grupper tar inte, som sagt, hjälp av det de läst om 
Weimarrepubliken, eller för den delen av annat historiskt innehåll. Det betyder 
däremot inte att elevernas första försök till analyser innebär att de bortser från 
historiska omständigheter eller den undervisningsberättelse de är en del av. 
Deras förståelse av händelserna sedan 11 september spelar in och kanske är det 
så att såväl hypoteser om media som om konservativa tankeströmningar har en 
koppling till att de just studerat Weimartiden där innehåll som propaganda, 
skola, idéer aktualiserats. Ändå är det tydligt att eleverna i de här grupperna inte 
omedelbart och inte heller vare sig artikulerat eller systematiskt använder sina 
historiska kunskaper för att lösa uppgiften. Det tycks också som om de har en 
ovana att utföra sådana övningar. 

Alternativ två: Det förflutna används för att hitta spår att undersöka 

Av de elevgrupper som jag hade möjlighet att lyssna på var det bara en som 
verkligen gjorde det Daniel bad dem om, det vill säga använde sina kunskaper 
om Weimarrepubliken för att försöka förklara minaretförbudet. Trots det 
kommer ytterligare en del sådana aspekter fram från fler grupper när Daniel 
senare leder en uppsamlande helklassdiskussion. Frågor som då ställs, och som 
har formulerats utifrån en förståelse av Weimarrepubliken, berör politik, hur 
den parlamentariska situationen ser ut i Schweiz, vilka som egentligen krävt 
omröstningen och vilka grupper som röstar, samt ekonomi, hur har den 
schweiziska ekonomin påverkats av den ekonomiska krisen. Vidare formuleras 
några frågor med hänvisning till tankeströmningar i Weimar, hur utbredd är 
islamofobin, är den lika utbredd som antisemitismen var, och finns det kanske 
gamla islamfientliga eller främlingsfientliga traditioner i landet. Några elever, 
som funderar över, som de upplever det, Schweiz’ konservatism, diskuterar 
konservativa krafter i det tyska samhället, som kyrkan, militären och adeln, men 
de får inte riktigt ihop det och har svårt att formulera någon fråga om dagens 
Schweiz med utgångspunkt i detta. 
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E, P, M, D och S, i den grupp som hela tiden försöker använda sina kunskaper 
om Weimarrepubliken, genererar tillsammans ett par hypoteser, om skolans 
betydelse och om Schweiz’ självbild. De tar upp mediebilden av muslimer 
precis som övriga grupper. De relaterar också till skolan och frågar sig hur 
utbildningen ser ut i dagens Schweiz, en fråga som uppstår ur jämförelsen med 
Weimartiden.  
 

M: Klaus gick i skola i Weimar [i den behandlade texten “What did you learn at 
school today?] Hur ser skolan ut som … jag vet inte hur skolan ser ut i Schweiz, 
och det kanske inte är en stor del ... men det skulle kunna vara en del, en del i 
hur bilder skapas. 

Och lite senare om självbilden: 

P: Har det hänt något med Schweiz, nu nyss? Jag menar har deras samhälle 
förändrats, eller hur dom ser på sig själva. Jag menar, det du just sa om pedofiler 
[Josef Fritzl], just det var ju kanske Österrike, men ändå, den typen av händelse 
som gör att man inte får den bilden av sig själv, eller av hur andra ser på en ... 

M: Du menar som Versaillesfreden, hur det påverkade Tyskland.  

P: Ja, precis, Weimarrepubliken och politikerna försökte ju göra upp med den 
gamla bilden av Tyskland, första världskrigsbilden, men det hjälpte ju inte ... 
Folk kände inte att det blev rätt, att det blev en bra bild av Tyskland, och alla 
andra länder verkade vara emot en. Och så kunde alla extremister, kommunister 
och nazister och alla ... utnyttja det och folks fördomar ... Och det var ju innan 
Hitler... 

D: Fast vet vi så mycket om Schweiz så vi kan säga nåt sånt. Jag vet bara att 
dom är konservativa och att dom gör klockor och choklad ... eller är det också 
Österrike? 

 
Det eleverna diskuterar sig fram till är att det skulle kunna löna sig att under-
söka om det har skett någon förändring beträffande Schweiz’ anseende, utåt, 
gentemot andra länder, men också inåt, i synen på sig själv. Har det skett några 
skandaler eller någon omvälvande förändring? D påpekar att det bara är en 
hypotes, egentligen vet de ju inte alls hur det förhåller sig. Poängen med 
exemplet är emellertid en annan, nämligen att eleverna i den här gruppen för-
söker spegla nuet i det förflutna och på så sätt hittar möjliga förklaringar till 
samtida företeelser. Ett par veckor efter den här lektionen har Svenska Dag-
bladets kulturdel en artikel385 som driver tesen att det är en inre kris och 
identitetsproblem (att Schweiz har förlorat sin roll som neutral och central stat 
och blivit som vilket litet västeuropeiskt land som helst) som ligger bakom 
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minaretförbudet. Återigen är poängen en annan, inte att eleverna lyckades gissa 
“rätt”, givet att det är en rimlig förklaring SvD kommer med, utan att eleverna 
lyckades använda det förflutna för att generera en hypotes som åtminstone vore 
värd att undersöka vidare. På samma sätt går det att betrakta deras hypoteser 
om skolan, som spår att undersöka. 
 
Går det att dra några slutsatser utifrån de jämförelser eleverna gjorde och de 
frågor och hypoteser som jämförelserna genererade? Det är förvisso så att 
isbergsövningen är begränsad i omfång och endast en kort utvikning under en 
del av en lektion och att de flesta elever har lättare att dra paralleller till nutida 
företeelser. Ändå tror jag att det är möjligt att hävda att det förflutna de har 
mött, erfarit och tolkat i historieundervisningen har betydelse för de frågor de 
ställer. Bilden av Weimar tycks för eleverna innehålla flera dimensioner och de 
letar efter mångkausala förklaringar (politiskt, ekonomiskt, kulturellt) också när 
de tänker på minaretförbudet. Den grupp som explicit använder Weimartiden 
för att förklara minaretförbudet demonstrerar också att tillgång till sådana 
historiska kunskaper tillför perspektiv när elever ska tolka samtida företeelser 
och att det hjälper dem att finna hypoteser att undersöka. Historisk kunskap 
öppnar fler vägar till förståelse. 

Alternativ tre: Det förflutna används för att tillskriva nuet betydelse 

Flera andra elevgrupper diskuterar också Weimartiden, men inte för att hitta 
orsaker till folkomröstningen, utan för att fundera över vad omröstningen 
egentligen betyder. Det är detta bruk, att använda det förflutna för att tillskriva 
nuet betydelse, som helt kommer att dominera helklassamtalet. Vad är minaret-
förbudet ett utryck för och vad kommer det att innebära för framtiden? Vad 
betyder det? Annorlunda uttryckt handlar det om att placera in minaretförbudet 
i en berättelse och att upprätta narrativa förbindelser till andra jämförelse-
punkter. Daniel har på sätt och vis redan talat om för eleverna vilken berättelse 
det är fråga om när han ber dem tolka händelsen i Schweiz mot bakgrund av 
Weimarrepubliken, som blir ett slags mönster- eller nyckelperiod för att förstå 
hur samhällen hanterar olikhet. Folkomröstningen och minaretförbudet blir 
analogt i det här fallet också en berättelse om detta, alltså om hur samhällen 
hanterar olikhet. Minaretförbudet kanske skulle få en annan betydelse utan våra 
erfarenheter av Weimar och 30-talets Tyskland, och vissa synvinklar som nu 
uppmärksammas kanske skulle ignoreras. På så sätt gör kunskapen om Weimar 
att det som händer i nuet får en annan betydelse och kanske blir viktigare än det 
annars skulle bedömas vara. Daniel säger visserligen inte uttryckligen att de 
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båda förloppen utgör fall av samma sak, men samtidigt menar han att de är 
möjliga att jämföra. Och eleverna tolkar dem så, som fall av en bestämd förete-
else, och i grupperna talas det om diskriminering, stereotypisering och början på 
förtryck. Samtidigt ifrågasätter två elevgrupper om det verkligen är berättigat att 
göra sådana paralleller, om skillnaderna är för stora. C och J diskuterar så här: 
 

C: Men ärligt, hur likt är det. Det är ju inte som om Schweiz är början på 
folkmord... Dom förbjuder ju bara, det är inte det att dom mördar muslimer. 
Även om man kan se, som förra lektionen med förintelsens olika steg, här är det 
ju också en grupp som pekas ut och fråntas mänskliga rättigheter ... Men man 
kan ändå inte säga att det är samma sak ... 

J: Nej, men grejen är att man vet ju inte. Dom visste ju inte heller, i Tyskland. 
“Step A, Step B, Step C”. Dom visste ju inte när man skulle säga nej, och så 
gjorde dom inte det ... 

C: Dessutom, det var väl inte givet, självklart att det skulle bli så ... om vi skulle 
fryst en tidpunkt och sett det från deras håll, då vet vi ju inte att det behövde gå 
så långt som Hitler och förintelsen. Det fanns så klart andra vägar, att det kunde 
blivit på ett annat sätt ... Och en grej kunde varit att inte steg A fick bli steg B 
eller hur ... 

J: Och nu vet vi, överallt med islamofobin i hela Europa, frågan är ju, när vi 
säger nej, om vi säger nej ... Om nåt sånt här kan hända i Schweiz ... och så 
Jimmie Åkesson och danskt folkeparti, vi kanske inte ens märker vad som 
händer ... 

       

Dialogen mellan C och J är intressant. De menar att det finns avgörande skill-
nader och det därför inte är riktigt korrekt att sätta minaretförbudet i relation 
till förintelsen. Men samtidigt är det en jämförelse som på en nivå fungerar; det 
handlar om en grupp som väljs ut och blir av med rätten att utöva sin religion 
på det sätt de vill. Eleverna gör dessutom en poäng av att ta perspektiv inifrån 
Weimartiden; då var det inte givet hur utvecklingen skulle bli, olika 
handlingsvägar var öppna, vilket betyder att det i en given, “fryst” situation 
fanns andra valmöjligheter för människor i det förflutna. Och, menar eleverna, 
då har vi också möjligheter att påverka vad som händer idag, i vår samtid. Lite 
senare säger V och I i samma gruppdiskussion att situationen idag är annor-
lunda än den var på 20- och 30-talet, där den inre utvecklingen i Tyskland 
kunde ske mer i skymundan, medan vi idag lever i en globaliserad, medial värld. 
”Det är ingen slump att vi diskuterar det här på en lektion i Sverige, nästan 
innan det har hänt.” 
 
Även om det reses en del invändningar mot för enkla jämförelser är det ändå 
tydligt att övningen sätter igång elevernas tankar. Framför allt är det den 
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tidigare lästa texten “No time to think” (HA:3) som eleverna associerar till. 
Texten, en vittnesberättelse från Weimartiden, och en av alla röster eleverna 
mött tidigare i undervisningsberättelsen, handlar om en universitetsprofessors 
ånger och försök att förklara varför han inte protesterade mot utvecklingen 
trots att han kände att det som hände var fel. Professorn menar att det aldrig 
skedde någon stor förändring; det var bara små steg som lades till varandra tills 
det en dag helt enkelt var för sent. På samma sätt tolkar eleverna också minaret-
förbudet, som ett litet steg som skulle kunna leda till något större. I 
helklassamtalet som följer på gruppdiskussionerna får det tolkningsspåret 
mycket utrymme. Några elever tar också upp de roller de arbetat med under 
textläsningen lektionen innan och pratar om förövare, åskådare, offer och 
motståndare. Y har skrivit i isberget på vita tavlan: “Offer, accepterar att vara 
utan minareter” vilket får några andra att undra vad hon menar. 
 

Y: Vi tänkte på Weimarrepubliken och när den här tjejen accepterade att ha den 
här stämpeln att hon var jude [en judinna som berättat att hon tyckte att den 
gula stjärnan inte var något att bråka om, bara det inte blev värre]. Och dom 
accepterar att vara utan minaret och dom här små, alltså om man accepterar så 
blir det något stort. 

L: Men tror du att dom gör det i dagens samhälle, bara säger ok, det är så här. 

Y: Ja dom accepterar att vara utan minaret /---/ Det kommer att leda till något 
större. 

 
Y har tidigare fört fram samma uppfattning i sin grupp, och menat att muslimer 
i Sverige också tvingats göra avkall i samband med moskébyggen - och 
accepterat det. Minareten på Medborgarplatsens moské i Stockholm är inte lika 
hög som många ville från början. Överhuvud taget ligger frågan om vad 
minaretförbudet, sett genom Weimarrepubliken, betyder i relation till Sverige, 
hela tiden nära och den sista delen av helklassdiskussionen handlar om detta.  
 

Daniel: Det är ingen stor grej egentligen, att inte ha en minaret, men vad blir då 
nästa steg, nästa lagförslag ... och nästa ... och nästa? För nu, man ändrar ju en 
norm. 

L: Det känns inte som om det skulle gå igenom i Sverige. 

O: Fast det finns ju i Danmark … /---/ och jag tror att vi läser om ett litet steg 
... jamen det är bara minareter, men det är ju liksom ett stort steg egentligen mot 
nånting. Om det här är ett steg och att Danmark har såna i sin regering, vad är 
nästa steg? Alltså det växer ju till nånting och det gäller ju att man får upp det 
på, att man uppmärksammar allt, vartenda litet steg måste ju … 

S: Fast nu vet vi ju inte om det kommer en andra lag eller en tredje lag. 
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Daniel: Nä men ska vi vänta? Ska man liksom börja tänka på ”No time to think” 
och börja fundera på vad är det som gör en åskådare, vad är det som gör en 
förövare, vad är det som gör ett offer? 

 
O menar att ett litet steg kan innebära en förskjutning av normer som i sin tur 
kan leda till någonting större om man inte uppmärksammar vad som händer i 
tid. Daniel förstärker vad O säger och riktar uppmärksamhet mot det egna 
ansvaret genom att ställa frågan om vad det är som gör en åskådare.  
 
B lyfter upp Sverigedemokraternas opinionsframgångar (de har just fått 7,8 
procent i en opinionsmätning) och menar att det kanske inte är omöjligt att 
partiet skulle kunna få mer inflytande, kanske komma in i riksdagen och att 
situationer som den i Schweiz kanske visst skulle kunna uppstå i Sverige. Daniel 
hakar på och sammanfattar tillsammans med B det som i efterhand tycks vara 
själva poängen med isbergsövningen. 
 

B: Vi kan inte bara låta det gå, vi måste kanske också fundera i Sverige nu, vad 
som … 

Daniel: Jag tycker, på något sätt, vi kan hålla på och prata om andra världskriget 
och prata om Weimarrepubliken och så vidare men om vi inte kan använda den 
här kunskapen på något sätt och reagera över saker som händer runt omkring 
oss, då … 

B: Då kommer vi att hamna där igen. 

Slutsatser  av i sbergsövningen 

När isbergsövningen är slut efter 40 minuter har något kommunicerats om 
historia och om historieämnet, vad man ska med historia till, så som det förstås 
i det här klassrummet. Studiet av historia ger eleverna tillgång till olika förflutna 
som kan användas för att jämföra och spegla nuet i. Under den här lektionen är 
det främst två förhållningssätt eleverna anlägger när de gör detta. Det första 
förhållningssättet innebär att de konkret använder sig av det förflutna för att 
försöka förklara och generera hypoteser om varför något sker i samtiden. De 
gör analogier och försöker använda dem för att förklara händelser i nuet. I 
lektionsexemplet är det emellertid tveksamt om eleverna blir så mycket hjälpta 
av sina innehållsliga kunskaper om Weimar för att förklara det som händer i 
Schweiz, även om några elever utvecklar fruktbara spår att undersöka. Vidare 
har eleverna med sig kunskaper i historiskt tänkande från de föregående 
lektionerna om Weimarrepubliken, i det här fallet kunskaper om historiska 
förklaringar. Det syns i att eleverna med hjälp av de frågor de ställer är på väg 
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att konstruera en mångkausal, komplex förklaring. Sammanfattningsvis finns 
det inget enkelt samband mellan att eleverna förstår det förflutna och att de kan 
tolka händelser i samtiden och framtiden. Däremot visar ändå den korta 
övningen att elever kan använda det förflutna till att ställa informerade frågor 
om samtida händelser och fenomen. Till saken hör att eleverna är ovana vid att 
göra den här typen av praktiska övningar på nuet, och ju fler gånger de får 
möjlighet att utföra sådana uppgifter desto längre kommer de rimligen att nå. 
 
Det andra förhållningssättet innebär att elever använder sig av det förflutna för 
att ställa frågan om vad det som sker i nuet kan betyda och vad det skulle kunna 
leda till. Detta hänger naturligtvis också ihop med frågan om varför det sker, 
men för eleverna är det fråga om två olika tankeprocesser. Att använda Weimar 
för att förhålla sig till minaretförbudets innebörd och konsekvenser tycks ligga 
betydligt närmare till hands för eleverna än för att förklara folkomröstningen. 
Berättelsen om minaretförbudet, och i förlängningen om Dansk folkeparti och 
Sverigedemokraterna, lånar färg av och tillskrivs betydelse med hjälp av det 
förflutna både i de enskilda gruppdiskussionerna och i helklassen. När övningen 
är slut och de sista replikerna har fallit har Daniel och eleverna konstruerat en 
bild av ett historieämne som erbjuder möjligheter att tolka samtida företeelser 
och fundera över deras mening. I klassrummet hävdas att historisk kunskap 
hjälper oss att undvika att bli åskådare och att den ger förutsättningar och 
beredskap för handling. 

Verktygs lådan 

“Verktygslådan” är den avslutande examinationen under Kampen om minnet och 
dessutom den sista på hela historiekursen. Examinationsuppgiften är tänkt att 
utföras i grupper om tre eller fyra elever under tre lektionspass (KM:9, 11-12). 
Daniel förklarar för eleverna vad deras uppdrag är; de ska fundera över vilka 
verktyg som behövs mot stereotyper och tillverka en tredimensionell 
verktygslåda som utmanar det kollektiva minnet. Dessutom ska de skriva en 
”instruktionsbok” som förklarar lådans design och innehållet i lådan och 
slutligen presentera verktygslådan för klassen (KM:13). Daniel ger vidare 
eleverna några frågor att ha med sig när de ska tänka runt innehållet i lådan:  

§ Var kan jag verkligen göra förändring?  

§ Vem har jag ansvar för? Var börjar och slutar mitt ansvar? 

§ Vad behöver jag i min verktygslåda som kan hjälpa mig när det blir kämpigt, 
som påminner mig om nödvändigheten i min kamp! 

§ Vad i min verktygslåda fungerar som väckarklocka när arbetet behöver göras? 
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Slutligen visar Daniel hur uppgiften hänger ihop med valda kursmål och 
betygskriterier. Det som främst lyfts fram är hur uppgiften kopplar till historie-
medvetande.  
 
Vad är det egentligen för examinationsuppgift eleverna får att utföra? Verktyg 
mot stereotyper - vad kan det vara och hur kan det göras konkret? En 
verktygslåda som utmanar vårt kollektiva minne - vad betyder det i sin tur? Och 
frågorna om var och ens ansvar och möjlighet att förändra - är det historia? När 
uppgiften väl är given ger sig eleverna i kast med uppgiften under resten av 
lektionen. Det är tänkt att de ska göra en plan för sitt fortsatta arbete, och 
diskussionen blir livlig samtidigt som många händer far i luften för att påkalla 
Daniels handledning. “Varför gör vi detta på en historielektion”, säger B, en 
undran som hon delar med fler elever. K tillfogar, “det känns som om det är 
samhällskunskap”. Daniel ställer motfrågor och frågar eleverna hur de kan 
hävda att historia är viktigt, vilket de gör, om de inte sen tror att de har 
användning för den. Uppgiftsformuleringen i sig ger eleverna en ingång till att 
lösa dilemmat historia - samhällskunskap genom att den sammanför stereo-
typisering med kollektivt minne. Eleverna i grupperna ägnar en hel del tid till att 
fundera över hur de ska angripa uppgiften, och när den första lektionen är slut 
har nästan alla grupper valt ett “fall” av stereotypisering som de tänker sig att 
behandla historiskt och nu. De olika grupperna har valt stereotyper om romer, 
muslimer, afrikaner, samer, amerikaner och invandrarkillar.  
 
Kursens sista lektion är det dags för inlämning av lådor och instruktionsböcker 
samt muntliga redovisningar. Klassrummet och bordet framme vid tavlan fylls 
av lådor i olika utföranden. Vissa grupper har fokuserat på att lådorna ska vara 
bärbara, enkla att ta med sig, och har därför gjort dem små, försett dem med 
handtag eller tagit bort lådan och, som en grupp gjort, hängt verktygen i ett 
bärbart, hopfällbart och skyddande paraply medan en grupp gjort en kortlek att 
stoppa i fickan. Andra grupper har gjort större lådor, bland annat en flytt-
kartong av gruppen som arbetat med stereotypisering av romer, eller en svart 
och vit låda med titthål som visar ett mångfärgat inre, eller ytterligare en låda 
som på utsidan ger en stereotypiserad bild av islam (grön, arabisk text, halv-
måne), men inuti visar ett vanligt, muslimskt, svenskt vardagsrum och så vidare.  
 
Uppgiften med verktygslådorna har utmanat elevernas kreativitet och många 
elever uttrycker efter lektionen att de har haft roligt när de arbetat med lådorna. 
P reflekterar över att hon tycker att alla grupper lyckats så bra och att det verk-
ligen var meningsfullt att ta del av redovisningarna. Vad är det då elevernas 
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verktygslådor handlar om? Kan vi få reda på något om hur eleverna ser på 
historieämnets möjligheter att fungera praktiskt, att tillhandahålla verktyg? Vad 
är det från undervisningsberättelsen, från Historiens ansikte och Kampen om minnet, 
som de ser som användbart? Jag har valt att först behandla en av verktygs-
lådorna i sin helhet som ett exempel för att visa hur en elevgrupp kan tänka, jag 
beskriver deras design, val av verktyg och instruktionsbok och letar efter olika 
kategorier av verktyg. Därefter analyserar jag, med hjälp av exempellådan, 
lådorna sammantaget och frågar vilka verktyg eleverna urskiljer när det gäller 
historiska innehållskunskaper och tolkade erfarenheter av det förflutna, och när 
det gäller historiska tankebegrepp.  

Den svarta lådan - verktyg mot stereotypisering av samer 

Tre elever (G, U och Å) har gjort en verktygslåda som ska användas för att 
motverka stereotypisering av samer. Lådan är kompakt och kolsvart; den 
“svarta lådan” registrerar allt och glömmer inget. Vidare har lådan ett 
tättslutande lock för att innehållet ska finnas kvar och kunna hjälpa också i en 
framtida situation. Gruppen menar att det är viktigt att inte glömma historien, 
en uppfattning som de förstärker på lådans insida med citatet: “Om man inte 
vet hur ett gammalt spöke ser ut, hur ska man då känna igen gengångaren när 
man möter den”.386 För de här eleverna handlar historia om dåtid, nutid och 
framtid. De verktyg de har fyllt lådan med utgörs både av innehållskunskaper 
och av andra mer abstrakta verktyg. 
 
Vilket innehåll har gruppen då fyllt lådan med, för att få hjälp att känna igen 
gengångare från historien? I instruktionsboken har eleverna, förutom konkreta 
instruktioner till verktygen (se nedan) och en förklaring till lådans design, skrivit 
lite längre texter som ska ge nödvändigt historiskt sammanhang. För det första 
har de samlat citat som illustrerar hur man i Sverige sett på samer genom histo-
rien och nu. Dels har de ett utdrag ur Nordisk familjebok om “lappen”, dels har 
de hämtat en mängd citat ur skönlitteratur, facklitteratur och media samt gjort 
en rundfråga bland elever på skolan. Citatet från Nordisk familjebok ställs mot ett 
utdrag ur Värner Rydéns Medborgarkunskap som beskriver “svensken” från 
ungefär samma tid. I instruktionsboken kommenterar gruppen skillnaderna i de 
två beskrivningarna och ställer frågan vad sådana utsagor och uppfattningar har 
haft för betydelse för kunskapsproduktion och för det kollektiva minnet. För 

                                                
 
386 Citatet hämtas från Hagerman (2006), s. 405 och har förekommit i ett av de textutdrag eleverna 
har läst. 



 

214 

det andra har de i instruktionsboken skrivit två texter om hur synen på samer 
formats och förändrats genom historien där de går tillbaka till medeltiden och 
sedan gör punktvisa nedslag framåt i tiden. De visar på att det finns en konti-
nuitet både i bilden av samer och i att samer setts som “de andra” och därmed 
använts för att definiera svensken. De pekar också på att bilden har förändrats 
genom historien och diskuterar hur det politiska samtalet om ursprungs-
befolkningars rättigheter möjligen kan legitimera en ytterligare idealisering (eller 
exotisering). Gruppen har också skrivit ett kortare avsnitt om historiska och 
nutida ekonomiska relationer mellan samerna och svenska staten och reflekterar 
kort över hur intressen och kunskapsproduktion kan hänga ihop.  
 
Förutom sådana viktiga innehållskunskaper har gruppen konstruerat andra 
verktyg som de säger ska “bryta upp” det kollektiva minnet. För att kunna 
använda dessa verktyg är det, framhåller de i instruktionsboken, absolut nöd-
vändigt att ha med sig faktakunskaperna, den innehållsliga historiska bakgrund, 
de givit i sina texter. Annars blir verktygen verkningslösa. Verktygen består av 
olikfärgade och olikmönstrade kort (inget likt det andra) med sex frågor som 
ska sätta igång tanken, en “loppa” (en sådan barn brukar vika av papper för att 
låta slumpen välja mellan olika alternativ) och en låttext.  
 
Frågeverktygen illustrerar hur historisk kunskap konstrueras (tabell 8, följande 
sida). Eleverna skriver i sin instruktionsbok att de genom frågorna vill koppla 
kunskapsproduktion till processer som projicering, idealisering, exotisering, 
förenkling och feltolkning och att de tänker sig att frågorna ska belysa att 
sådana processer är en del av våra kollektiva minnen och att våra uppfattningar 
om en annan grupp måste förstås i relation till det. De processer gruppen lyfter 
fram har de hämtat från lektionerna om orientalism och om Spelet om Maya 
(KM: 7, 10). De fem första frågorna är likartat konstruerade, först ett påstående 
och därefter en fråga som vänder på påståendet. Den sjätte är något 
annorlunda.  
 
Frågorna handlar mycket om hur skillnader konstrueras mellan grupper, hur 
traditionalitet och modernitet används och hur förenklingar görs om de andra 
men inte om oss. I den muntliga redovisningen berättar eleverna hur de tänkt 
runt frågorna.  Framför allt gör de en poäng av den första frågan och beskriver 
hur de när de arbetade med lådan kom att läsa en artikel om samer i NE och då 
fann att den innehöll en mängd “exotiska” ord,  bland annat  “ackja”  för  pulka 
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Frågeverktyg 

1.  På samiska heter pulka ackja. Vad heter motorcykel på samiska? 

2.  Den gamla samiska kulturen en del av vårt kulturarv. Men varför är 
samerna dom och inte en del av vi? 

3.  Samerna bor i Lappland, vi bor i Stockholm. Landskap/stad? 

4.  Samerna går klädda i päls. Vad bär tanterna på Östermalm? 

5.  Alla samer jobbar med renar. Vad gör de samer som bor i Skåne? 

6.  Vilken bild av samer har vi givit er? 
 
Tabell 8: Frågeverktyg i verktygslådan ”Den svarta lådan”.   
 
men även andra ord som hade med renskötsel och traditioner att göra. De 
tyckte att sådana ord fick oväntat stor plats i artikeln, vilket de så småningom i 
sina diskussioner, och efter ett handledningssamtal med Daniel, kom att koppla 
ihop med en av rollerna de träffat på i övningen Spelet om Maya, nämligen 
Angelina. Angelina (som står för en idealiserande och exotiserande historie-
skrivning) kom för elevgruppen att fungera som en hjälp att tänka runt de 
utsagor om samer som de träffade på. På så sätt blev den första frågan, om vad 
motorcykel heter på samiska eller, egentligen, varför sammanställningen mellan 
den moderna motorcykeln och samiskan känns främmande, central för 
eleverna. G ställer frågan till klassen, varför är det så, och menar samtidigt att 
den bara kan besvaras genom att ta hjälp av historien. Frågan om ackja och 
motorcykel handlar implicit tillsammans med fråga nummer två, om varför 
samerna är ”dom” och inte ”vi” samtidigt som den gamla samiska kulturen är 
en del av vårt kulturarv, och om den större frågan ifall samerna tillåts vara en 
del av den svenska historieskrivningen.  Det G, U och Å är ute efter i sin 
verktygslåda ligger nära det historikern Gunnlög För uttrycker som att 
”svensken” inte behöver vara bunden till bonden utan ”reser helt enkelt utan 
kulturellt bagage (eller möjligen bara handbagage) medan samer drar omkring 
på en hel bagagevagn med tunga väskor fyllda med bilder av renskötare, kåtor, 
magi och annat”.387 
 

                                                
 
387 För (2008), s. 9. 
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Som verktyg fungerar de fem frågorna på två sätt. För det första adresserar 
frågorna motsägelser i bilden av samer kontra bilden av svenskar och manar till 
historiska tillbakablickar för att förklara hur de blev så och för att förankra 
företeelsen i en historisk kontinuitet. Frågorna blir historiserande verktyg. För det 
andra blir frågorna ett slags dekonstruerande verktyg, på så sätt att de visar på 
motsägelserna och visar hur de skapats och skrivits in i historien genom 
processer som frågorna hjälper till att avslöja. Sammanfattande kan de verktyg 
som läggs ner i svarta lådan betraktas som postkoloniala verktyg. Det är inte 
möjligt för mig att veta i vad mån de själva uppfattar sina verktyg som sådana; 
ingenstans i instruktionsboken nämner de uttryckligen postkolonial teori.388 
Däremot är det tydligt att den postkoloniala metaberättelse som funnits genom 
undervisningsberättelsen har givit de här eleverna att sätt att tänka runt makt, 
historieskrivning och kunskap, som de nu använder sig av. 
 
Vidare innehåller lådan en låttext, “Abra Cadaver” av The Hives, en låt som 
eleverna vill ska rikta fokus på auktoriteters makt över våra uppfattningar, hur 
bilder förs vidare och hur svårt det kan vara att hålla emot och forma sina egen 
bild. Pappersloppan som ligger i lådan skiljer sig från de numrerade loppor, 
med olika påståenden att vika fram, som barn leker med, genom att den är 
blank. Tanken bakom den tomma loppan är att visa att inte ens om man aktivt 
letar efter olika perspektiv och synsätt, vilket ju loppan uppmanar till genom att 
den kan ge åtta olika resultat, så går det att nagla fast en betydelse eller en bild 
av en grupp människor; då hamnar vi bara i nya stereotyper, säger eleverna. I 
samma anda ska det sista verktyget också förstås. Det utgörs av den avslutande 
frågan “Vilken bild av samerna har vi gett er?” Å säger i redovisningen att de 
vill att den som tar del av lådan inte bara ska acceptera den berättelse de har 
givit utan fundera över den. Gruppen är själva en del av det kollektiva minnet 
och har bilder av samer med sig och, menar Å, även om de har försökt se 
bortom och ifrågasätta sina uppfattningar så har de säkert inte givit en “sann” 
bild utan kanske bidragit till stereotyper i alla fall. 
 
 
  

                                                
 
388 Vid ett lektionstillfälle hade Daniel givit eleverna texten ”Andra perspektiv på historien”, ur 
Perspektiv på historien B, att läsa som hemläxa. Där behandlas ett postkolonialt perspektiv 
tillsammans med ett klassperspektiv, ett könsperspektiv och segrarnas historia. Texten kom dock 
aldrig att behandlas under lektionstid. 
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Verktygslåda mot stereotypisering av samer 

 
 
Design 

Svart låda (svarta lådan som ser allt och inte glömmer) som 
innehåller mångfärgade och olikmönstrade textkort (för att visa att 
ingen är den andra lik). Lådan har lock för att innehållet ska finnas 
kvar och kunna hjälpa till i framtiden. Citat: “Om man inte vet hur ett 
gammalt spöke ser ut, hur ska man då kunna känna igen 
gengångaren när man möter den”. 

 
 

Instruktionsboken 
(instruktioner och 
texter) 

Förklaringar till lådans utseende och till verktygen. 

Sagt om samer i nutiden - hämtat ur litteratur, media och rundfråga 
bland elever på skolan. 

Beskrivning av “lapparna” ur Nordisk familjebok samt beskrivning av 
“svensken” från samma tid, Värner Rydéns Medborgarkunskap. 

Reflektion om kontinuitet och förändring i synen på samer, (tillbaka 
till medeltiden). För att visa hur en bild har skapats historiskt. 

Text om historiska ekonomiska relationer (mark) mellan svenska 
staten och samerna. 

 
 
Verktyg 

Fem kort med frågor som illustrerar begrep som projicering, 
idealisering, exotisering, förenkling, feltolkning, kunskapsproduktion. 
För att ifrågasätta en stereotypiserad bild av samer. 

En tom “loppa” - för att visa att det inte finns ett givet perspektiv 
utan en mängd möjliga perspektiv och svar på de historiska frågor 
som ställs. 

Ett kort med frågan: Vilken bild av samer har vi gett er? 

Låttext: ”Abra Cadaver” med The Hives, för att belysa auktoriteters 
makt över människors tankar och svårigheten att forma sina egna 
åsikter. 

 
Tabell 9: Sammanställning av verktygslådan ”Den svarta lådan”. 
 

Historiska berättelser och innehållsliga idéer  

Vilka innehållsliga aspekter av det förflutna och historieundervisningen åter-
finns då i de andra gruppernas lådor? Lådorna innehåller en hel del historiskt 
stoff, ofta benämnt bakgrund eller historiska fakta av eleverna, och oftast i 
form av antingen elevproducerade eller återgivna texter. Dessa är främst av två 
slag. För det första är det historia som är kopplat till en bestämd grupp och som 
ska fungera som verktyg för att hindra framtida stereotypisering av just den 
gruppen. I lådorna finns historiska berättelser om svenska staten och samerna, 
Konstantinopels fall, turkarnas misslyckade försök att inta Wien, den väst-
europeiska upplysningen, svensk migrationshistoria, 11 september, Ku Klux 
Klan, Israel-Palestina, korstågen, kolonialismen, den svenska slavhandeln i 
Afrika och amerikansk jazzmusik. Själva grundtanken tycks vara att den här 
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typen av historiska innehållskunskaper behövs - av en rad skäl. Ibland tycks 
motiveringen för att ta med ett visst historiskt innehåll vara att visa hur 
relationer och maktförhållanden utvecklats och därmed påverkat synsätten 
medan den ibland tycks vara att fokusera historieskrivningen (“om muslimer 
alltid framstår som våra fiender i historieskrivningen, vad gör det då med våra 
möjligheter till förståelse idag”). Flera elevgrupper framhåller också att det 
historiska stoffet blir ett verktyg att se att de stereotyper som finns omkring oss 
idag är historiskt skapade - och därmed möjliga att förändra. 
 
För det andra finns det historiskt innehåll som behandlar hur grupper har sett 
på varandra genom historien utan att koppla detta till den grupp som verktygs-
lådan specifikt handlar om. Här lyfter elever fram sina kunskaper om hur 
samhällen behandlat olikhet i avsikt att dessa berättelser ska kunna fungera som 
analogier till det fenomen de själva behandlar. Tillvägagångssättet liknar isbergs-
övningen. Bland de historiska berättelserna återfinns till exempel texter om 30-
talets Tyskland och förintelsen, om svenska folkskolan, men även mer 
teoretiska texter, som en kort sammanfattning av Edward Saids Orientalism, en 
text om Afrika i svenska läroböcker och en text om diskursen om invandrare i 
svenska medier.389 Flera texter har funnits med i undervisningsberättelsen, 
andra har grupperna hittat själva. En grupp lägger ner en karta och en linjal i sin 
låda för att påminna om att kolonialismen fortfarande strukturerar världen. I 
samma anda placerar en annan grupp i sin verktygslåda ett kuvert utformat som 
Frankrikes flagga, som visar sig innehålla Algeriets flagga när det öppnas. Det i 
särklass vanligaste innehållet i den här kategorin som eleverna stoppar ner i 
lådorna är texter som riktar blicken mot hur svenskar (västerlänningar) 
konstruerat bilden av sig själva samtidigt som de beskrivit andra. Nästan alla 
grupper reflekterar över eller tar med utdrag ur Värner Rydéns Medborgar-
kunskap och en del också ur den text de läst av Maja Hagerman som behandlar 
den svenska rasbiologin. På så sätt befästs i slutet av undervisningsberättelsen 
en uppfattning om att det finns en historisk berättelse som handlar om hur 
svenskarna skapat bilden av sig själva samtidigt som andra grupper sorterats 
bort, som inte svenska och därmed inte lika mycket värda, och vidare att den 
berättelsen är väsentlig för att vi ska förstå stereotyper idag och kunna hindra 
framtida stereotypisering. En grupp låter sin verktygslåda (som ska kunna 
användas mot stereotypisering av invandrarkillar) utgöras av en tunnelbanevagn 
vars väggar de tapetserar med Rydén-texten för att visa betydelsen också idag. 

                                                
 
389 Said (1993), Palmberg (2000) och Brune (1998). 
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Medan Rydén, Said och Hagerman hämtas ur undervisningsberättelsen väljer en 
annan grupp att göra en stor poäng av Carl von Linné. Gruppen arbetar med 
stereotyper om afrikaner och lyfter fram Carl von Linnés Systema naturae och 
hur Linnés indelning av människan i undergrupper kan ses i relation till den 
senare svenska rasbiologin och till konstruktionen av vi och dom. Eleverna i 
klassen är naturvetare och den här gruppen säger allihop att de har tydliga 
minnen från högstadiet där de på olika sätt arbetade med och firade Linné 
under jubileumsåret 2007. När de nu under arbetet med lådan träffar på upp-
gifter om vad Linné sagt om afrikaner är det något nytt, som inte ingår i den 
bild de har med sig, vilket fångar deras intresse och engagemang. Gruppen 
skriver därför en längre text om Linné där de redogör för Systema Naturae och 
även för andra vetenskapsmän och resenärer samtida med Linné, en text där de 
funderar över vilka konsekvenser kategoriseringen av människor haft för den 
fortsatta historien och där de slutligen undersöker Naturhistoriska Riksmuseets 
hemsida som har en 3000 ord lång text om Linné, vilken eleverna tolkar som en 
alltför okritisk hyllning till en stor svensk vetenskapsman, och vilken, menar de, 
döljer en mörkare sidoberättelse.  

Historiska tankeredskap - historiserande, dekonstruerande och självreflekterande verktyg 

Förutom rent innehållsliga aspekter av det förflutna, nästan uteslutande i form 
av texter, lägger grupperna ner mer utpräglade verktyg som ska mana till ett 
visst tankesätt utan att det kopplas till någon presentation av något längre speci-
fikt innehåll. Om vi dröjer kvar vid elevgruppen ovan som arbetade med afri-
kaner, så bryter de ut ett specifikt citat ur Systema Naturae (om afrikanen som lat 
och flegmatisk) och placerar det på locket av sin låda, intill en aktuell, tydligt 
rasistisk seriestrip om en afrikan som är oförmögen att få ett vanligt jobb 
(arbetsskygg och irrationell). När citatet ställs mot seriestripen kan det fungera 
som ett verktyg för vårt historiska tänkande på två sätt, tycks gruppen mena i 
sin instruktionsbok. Dels visar det att rasistiska stereotyper i dagens samhälle 
bör undersökas historiskt och synliggöras som historiskt skapade, det kan alltså 
användas som ett verktyg som historiserar något ur samtiden. Dels vänder det 
blicken mot kunskapsproduktionen, mot hur den gängse berättelsen om Linné 
ser ut, alltså ett verktyg som dekonstruerar. Gruppen lägger vidare ner ett kort 
utdrag ur en lärobok i geografi från 1882 och kommenterar: “De svenska elever 
som växte upp med dessa beskrivningar kan endast ha fått en enda uppfattning 
av afrikanen: som den lägst stående människan på jorden, den ociviliserade 
människan.” Vidare lägger de ner en lärobok i SO från sin egen skoltid som 
beskriver Afrika som ett enda stort u-land. Tanken är att lärobokstexterna, den 
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från slutet av 1800-talet och den från den egna skolgången, ska fungera som 
verktyg och rikta samma kritiska blick mot de berättelser som förmedlas i 
dagens och framtidens undervisning. Den här gruppen lägger också ner texten 
“What did you learn at school today?”, som behandlades under Historiens 
ansikte, i sin låda, för att ytterligare förstärka betydelsen av skolans undervisning.  
 
Förutom historiserande och dekonstruerande verktyg finns en stor mängd som 
på olika sätt vänder blicken mot den som använder verktygen, alltså verktyg som 
manar till självreflektion. Rent konkret består den här typen av verktyg av ifråga-
sättande citat, You Tube-klipp, reklambilder, spellistor och låttexter. En kate-
gori av verktyg utgörs dessutom av föremål, som glasögon, titthål, spegel, sudd, 
löpsedel och paraply, flera av vilka återfinns i mer än en låda. Glasögon symbo-
liserar till exempel att med ett par nya glasögon kan man betrakta ett fenomen 
ur ett nytt perspektiv. Flera lådor är utrustade med titthål, som öppnar upp en 
stereotypiserad utsida genom att avslöja ett mer komplext inre. Sudd, liksom 
ogenomskinliga, svarta glasögon, manar till att sätta parentes runt sin förförstå-
else så mycket som möjligt för att kunna möta varje människa som individ. 
Paraplyer erbjuder skydd, mot “medieskurar” och förment historiska 
“sanningar” om andra grupper. En löpsedel för Hänt Extra adresserar samma 
fenomen, att de berättelser som konstrueras bygger på urval där vissa aspekter 
förstärks medan andra utesluts. Spegeln slutligen gör att vi ständigt får syn på 
oss själva och tvingas fråga vilken roll vi själva spelar och vilket ansvar vi har.  
 
En grupp konstruerar ett verktyg för att rikta uppmärksamheten mot oss själva, 
genom att författa ett vykort som ska synliggöra ens egna fördomar. Texten 
lyder “Hej mamma och pappa. Här i sköna Afrika är allt fantastiskt. Idag var vi på 
safari i storslagna Serengeti. Det var helt overkligt att se alla de mäktiga djuren. Jag trodde 
inte mina ögon, det var som taget ur en naturfilm. Jag har foton på alla “the big 5”. Jag lovar 
att visa när jag kommer hem, jag vill flytta hit till denna orörda naturkontinent. Det finns 
varken hets eller stress. Alla lever i harmoni, utan krav och vardagsproblem. Ha, ha, men 
jag saknar redan svensk mat och fungerande kollektivtrafik. Här vet nog ingen vad en 
tidtabell är. Hoppas ni har det bra. Kram från savannen.” I instruktionsboken kopplar 
eleverna vykortet till en diskussion om hur idealisering och exotisering också är 
del av den process som skapar bilden av de andras underlägsenhet och för-
stärker bilden av den europeiska överlägsenheten. Därför är det viktigt att vara 
vaksam mot idealisering också. Eleverna skriver: “vi måste avsäga oss för-
domarna och samtidigt erkänna att de existerar i vårt kollektiva minne”. När I 
läser upp vykortet under redovisningen, viskar L, i publiken, till sin bänk-
kompis: ”Shit, jag hade kunnat skriva det där”. Vykortet, liksom spegeln, är 
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samma typ av verktyg som frågan: ”Vilken bild av samer har vi gett er?”. De 
vänder blicken mot oss själva och hur vi bär med oss historiskt skapade före-
ställningar som vi i sin tur reproducerar och för vidare. Elevernas konstruktion 
av de här verktygen tycks vilja väcka oss och visa på vårt ansvar för de berättel-
ser vi producerar och sprider och därmed också ändra vårt handlande. 

Slutsatser  av verktygs lådan 

Vad är det för bild av historia eleverna ger uttryck för i övningen med verk-
tygslådan? När de som avslutning på historiekursen får den här uppgiften, som 
explicit uppmanar dem att använda historia, vad är det då för historieämne de 
tar till sin hjälp? För det första är det ett historieämne som knyter an till nu-
tiden. Frågan, hur man kan förhindra stereotyper, handlar om nutid och 
framtid, vilket en del elevgrupper inledningsvis har lite svårt att förhålla sig till. 
Några tycker att uppgiften de fått liknar samhällskunskap och behöver ta hjälp 
av Daniel för att komma fram till vari det historiska består. Till slut formulerar 
samtliga grupper i någon mån frågor som visserligen handlar om företeelser i 
nuet men som måste besvaras historiskt.  
 
För det andra är det ett historieämne som består både av innehåll, i form av 
berättelser om det förflutna, och av ett sätt att tänka. Uttryckt i termer av 
narrativ kompetens finns därmed både erfarandets kompetens och tolkandets 
kompetens representerade i elevernas uppfattningar om historia. Förmågan att 
erfara kommer till uttryck i att eleverna dels har med sig en del berättelser om 
det förflutna som de kan använda sig av, dels, när sådana saknas, skaffar sig 
relevanta innehållskunskaper. Innehållskunskaperna handlar både om den 
grupp som är i fokus för deras verktygslåda och om dem själva, som svenskar, 
då det främst är på den nivån (svensk, västerländsk) de placerar det kollektiva 
minne deras verktyg ska användas på. Samtidigt är historieämnet för eleverna, 
som sagt förutom ett innehåll, också, och främst, ett sätt att tänka, och kan 
kopplas till förmågan att tolka. Merparten av de verktyg eleverna placerar i sina 
lådor är sådana tankeverktyg. Jag har ovan delat in dem i tre grupper, 
historiserande verktyg, dekonstruerande verktyg och självreflekterande verktyg. 
Som sådana tankeverktyg påminner de en del om de historiska tankebegrepp 
som undersöktes i föregående kapitel. Tankeverktygen i lådorna är, enligt 
instruktionsböckerna och de muntliga redovisningarna, tänkta att kommentera 
historiska berättelser, främst sådana som bidragit till att skapa stereotypa 
uppfattningar. De är också avsedda att visa hur våra berättelser och 
uppfattningar om andra är tillfälliga och konstruerade och vidare hur viktigt det 
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är att vi erkänner andras perspektiv och synliggör våra egna. Sådana tanke-
gångar skulle kunna ses som logiska slutsatser av det tolkningsarbete eleverna 
gjort i Historiens ansikte - Kampen om minnet.  
 
Jag menar att det är rimligt att hävda att den kompetens att erfara och den 
kompetens att tolka eleverna utvecklat när det lärt sig historia, under arbetet 
med undervisningsberättelsen, åskådliggörs i den uppfattning och förståelse av 
historieämnet eleverna ger uttryck för när de konstruerar sina verktygslådor. Jag 
menar också att det går att se att eleverna har en tilltro till att den historiska 
känslighet och de strukturerande och tolkande redskap de utvecklat är möjliga 
att använda i nuet och i framtiden - i ett orienterande syfte.  

Orienterandets kompetens i undervisningsberättelsen 

Analysen har i det här kapitlet riktats mot den tredje av den narrativa kompe-
tensens förmågor, förmågan att orientera sig. Jag har undersökt två episoder i 
undervisningsberättelsen, där eleverna explicit får uppgiften att använda det 
förflutna för att säga något om samtiden och framtiden. Jag frågade vad det är 
för resurser eleverna använder sig av när de får tillfälle att använda historia 
praktiskt och vilken förståelse av historieämnet de då kommunicerar, och det 
visade sig att eleverna använder sig av såväl historiska innehållskunskaper som 
historiska tankebegrepp. 
 
I kapitlen om erfarandets kompetens och om tolkandets kompetens var det 
tydligt att det interkulturella lärandemålet påverkade iscensättningen, av 
historieundervisningens stoff och av de tolkningar som erbjöds och begrepp 
som användes. Hur förhåller sig då det interkulturella lärandemålet till oriente-
randets kompetens i undervisningsberättelsen? Vad blir det av det iscensatta 
lärandeobjektet i det här skedet av undervisningsberättelsen? I isbergsövningen 
och verktygslådan tas utgångspunkten i samtiden. Det är en samtid där ett 
europeiskt land nyss röstat igenom ett förbud mot minareter och där det är 
viktigt att bekämpa stereotypisering. Isbergsövningen placeras in i en berättelse 
om hur samhällen hanterar olikhet och till sina verktygslådor väljer eleverna 
främst att fokusera grupper som marginaliserats genom globaliserings- och 
migrationsprocesser, och som från en västerländsk position konstruerats som 
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den andre.390 Det är med andra ord en mångkulturell samtid som adresseras, 
och eleverna ställs inför uppgiften att försöka förstå den med hjälp av sina 
historiska kunskaper. I det här fallet handlar det mer precist dels om innehålls-
kunskaper, alltså kunskaper om det förflutna eleverna erfarit i undervisnings-
berättelsen, dels om förmågor och färdigheter, alltså redskap för att tolka och 
att dra slutsatser som kan relateras till ett mångkulturellt nu, det vill säga de 
förmågor historieundervisningen hade som uppgift att kvalificera. 
 
Att historiska kunskaper är användbara för att förstå samtiden illustreras i båda 
övningarna. Till exempel får det schweiziska minaretförbudet sin betydelse för 
eleverna idag genom att de kan använda sina kunskaper om vad som hände 
under Weimartiden och 30-talets Tyskland. Vidare ställer eleverna frågor som 
riktar sökljuset mot det förflutna när de konstruerar verktyg för att hindra 
stereotypisering idag och i framtiden. Genom att hitta analogier från det 
förflutna och prova att tolka en företeelse som ett fall av något kan samtiden 
förstås på ett nytt sätt. “Om man inte vet hur ett gammalt spöke ser ut, hur ska 
man då känna igen gengångaren när man möter den?” Den interkulturella histo-
rieundervisningens uppgift blir då att tillhandahålla ett användbart förflutet, ett 
relevant historiskt innehåll och historiska tolkningar som hjälper eleverna att 
hantera ett mångkulturellt och globaliserat samhälle. Dessutom medför det 
interkulturella lärandemålet ett fokus på alternativa berättelser om historien, 
många röster, många dimensioner och många perspektiv. Väsentliga förmågor 
att utveckla ur ett interkulturellt perspektiv är förmågan att uppmärksamma 
sådana alternativa berättelser, att erkänna och värdesätta andra perspektiv, att se 
våra egna positioner samt förmågan att se hur våra tolkningar påverkas av detta. 
 
Jag pekade inledningsvis i kapitlet på att historieundervisningen sätts på prov 
när det handlar om dess möjligheter att bidra till att eleverna utvecklar 
förmågan att orientera sig, i det här fallet förmågan att orientera sig ur ett inter-
kulturellt perspektiv. Interkulturell kompetens handlar på många sätt om hand-
lingsberedskap, och efter att eleverna genomfört övningarna där de haft som 
uppgift att använda historia, går det att fråga vilka typer av handlande under-
visningsberättelsen verkar öppna för. När eleverna där använder sig av historia 
(både innehållskunskaper och förmågor) visar de bland annat en vilja att 
bekämpa, eller upplösa, stereotyper och givna bilder om olika grupper. Det 

                                                
 
390 Lådorna handlar om invandrare, afrikaner, muslimer men även inhemska minoriteter som romer 
och samer. Några grupper väljer lite annorlunda. En grupp väljer stereotypisering av hbt-personer, 
och en annan amerikaner, som de menar stereotypiseras av européer. 
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verkar också finnas en uppmärksamhet på att maktförhållanden är ojämna, att 
vissa grupper är svagare, och vidare en vilja att ta ställning för dem, att till 
exempel arbeta för att andras berättelser också inkluderas.391 Slutligen finns en 
kritisk attityd, en dekonstruerande blick, som riktar sig mot etablerade 
sanningar, den gängse historieskrivningen och de givna bilderna. Inom ramen 
för den undervisningsberättelse eleverna och Daniel konstruerar, får eleverna 
tillfälle att öva sig på att ta ställning och vara aktiva medborgare. 
 
Med verktygslådan avslutas undervisningsberättelsen och lärandeobjektet har 
iscensatts i sin helhet. Att det interkulturella lärandemålet påverkade iscen-
sättningen och berättelsens utformning är tydligt. Likaså är det tydligt att det 
iscensatta lärandeobjektet, den genomförda undervisningen, delvis blev 
annorlunda än det avsedda lärandeobjektet, Daniels och Annas planering. I det 
avslutande kapitlet återvänder jag till den inledande diskussionen om inter-
kulturell historisk kompetens och relaterar den till hela den planerade och 
genomförda undervisningen.  
 
 
 
  

                                                
 
391 Åtminstone hos en grupp (svarta lådan om samer) finns insikten om att deras eget försök att tala 
för andra grupper kan löpa samma risk - att bidra till stereotypisering. 
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Kapitel 8. Avslutande diskussion 
 
När den sista verktygslådan redovisades en marsdag 2010 var det för den stora 
merparten elever i klassen sannolikt den sista gången som de mötte historie-
undervisning i sin institutionaliserade form. Historiskt lärande försiggår på 
många håll i samhället, men faktum kvarstår att skolans undervisning är den 
enda situation där detta är det primära målet. Under elevernas skolgång hade 
deras historieundervisning (olika för olika elever) naturligtvis handlat om många 
olika saker, sysselsatt sig med olika färdigheter och upplevts som mer eller 
mindre meningsfull. Den sista kursens avslutande månader hade planerats med 
målet att eleverna skulle få med sig ett användbart förflutet in i sina framtida liv 
i ett mångkulturellt, globaliserat samhälle. Om dessa månader har denna 
avhandling handlat.  
 
Inledningsvis uttryckte jag avhandlingens övergripande syfte som att synliggöra 
och förstå vad interkulturell kompetens skulle kunna vara i historieunder-
visningen. Syftet hade alltså både en deskriptiv och en analytisk sida. I fall-
studiens format beskriver jag hur en lärare tog sig an ett givet lärandemål och 
hur elever och lärare tillsammans iscensatte en undervisningsberättelse, där 
frågor ställdes, svar gavs och de didaktiska utmaningarna var många. Å ena 
sidan har jag hållit mig relativt nära det som skedde i klassrummet och givit 
detaljerade redogörelser och lektionsutdrag. Jag har bemödat mig om att följa 
kronologin och visa hur undervisningsberättelsen byggdes upp steg för steg. 
Det är min övertygelse att undervisningens tidsförlopp, då olika berättelse-
element fogas till varandra, har betydelse för den mening som i sista hand 
skapas. Å andra sidan har jag av allt det som pågick i klassrummet specifikt för-
sökt frilägga hur undervisningen förhöll sig till det interkulturella lärandemålet. 
För att göra detta har jag tagit hjälp av historiedidaktisk och interkulturell teori-
bildning och utvecklat en analysram för interkulturell historisk kompetens.  
 
Min förhoppning är att undersökningen genom den deskriptiva och den 
analytiska ambitionen kan tillföra något till ett historiedidaktiskt samtal om hur 
den interkulturella historieundervisningen kan se ut, dess svårigheter och 
möjligheter, och samtidigt bidra med didaktiska planeringsverktyg för den 
yrkesverksamme läraren. 
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Interkulturell historisk kompetens - en resultatdiskussion 
 
Min förståelse av historieundervisningens möjligheter i den mångkulturella 
samtiden är förankrad i begreppet historiemedvetande. Jag har betonat att 
historiemedvetande är en praktisk förmåga, förmågan att i det levda livet koppla 
ihop tolkningar av det förflutna med förståelse av nuet och förväntningar på 
framtiden och att därigenom skaffa sig en grund för ställningstaganden och 
handling. Den överordnade teoretiska utgångspunkten har varit Jörn Rüsens 
operationalisering av historiemedvetande som narrativ kompetens. Historiskt 
lärande är enligt Rüsen att kvalificera tre delkompetenser, erfarandets, tolkan-
dets och orienterandets kompetenser, för att kunna formulera användbara 
berättelser om sig själv och sitt liv. 
 
Interkulturell kompetens har i avhandlingen betraktats som en aspekt av histo-
riemedvetande och därmed som möjlig att uttrycka i termer av narrativ 
kompetens. För att synliggöra detta vidareutvecklade jag begreppet interkulturell 
historisk kompetens i en modell där jag placerade interkulturell historisk 
kompetens i skärningspunkten mellan historiemedvetande och interkulturell 
kompetens (figur 1, s. 58). I de teoretiska diskussionerna fann jag likheter 
mellan den interkulturella kompetensens tredelning i kunskaper, färdigheter och 
attityder och den narrativa kompetensens tredelning i erfara, tolka och 
orientera, vilket kom att utgöra avhandlingens teoretiska ingång och organise-
rande princip där undervisningsberättelsen behandlades i tre empiriska kapitel.  
 
Innan jag övergår till att diskutera de empiriska resultaten vill jag först påminna 
om förutsättningen för undersökningens design där undervisningen delvis 
utsattes för en manipulation genom att läraren fick ett uttalat uppdrag att 
planera interkulturell historieundervisning. En utgångspunkt har därför varit att 
den iscensatta undervisningen kom att påverkas av ett interkulturellt 
lärandemål. 

Erfarandets  kompetens -  at t  problematisera det  his tor i ska innehål l e t  

Avhandlingens femte kapitel handlade om vilka möjligheter undervisnings-
berättelsen erbjöd eleverna att utveckla sin kompetens att erfara historia i 
relation till ett interkulturellt lärandemål. Som sammanfattas i modellen nedan 
innebär erfarandets kompetens på en teoretisk nivå att man har tillgång till 
historiska innehållskunskaper, såväl narrativ som begrepp samt att man har en 
förståelse för den historiska berättelsens konstruerade karaktär. Den 
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interkulturella teoribildningens kunskapsdel lyfter fram kunskaper om grupper 
och kulturmötesprocesser. På den empiriska nivån handlade det därför om att 
se vilka innehållskunskaper som skulle bli relevanta i undervisningsberättelsen, 
helt enkelt vilket förflutet eleverna skulle ges möjlighet att erfara - och hur de 
skulle ges möjlighet att erfara det.  
 
I första steget var det alltså en fråga om vad undervisningsberättelsen skulle 
behandla vad gällde det historiska innehållet. Undervisningsberättelsen och dess 
expertberättelser kom att handla om andra världskriget, kalla kriget och 
avkoloniseringen. Också en hel del annat berördes men detta var det 
huvudsakliga och uttalade innehållet. Ett resultat av undersökningen var att tre 
kriterier, perspektiv, geografi och nutidsrelevans, tycktes avgöra vilket 
undervisningsinnehållet blev samt hur berättelserna byggdes upp. Med perspektiv 
menar jag i det här fallet ett ”kanonkritiskt” perspektiv som gjorde att 
berättelserna kom att hantera olika vinklar, kritiska sådana, på den eurocentriska 
historiens innehåll. Detta kom också att visa sig i geografin såtillvida att 
berättelserna gavs en global räckvidd. Genom kontrapunktiska nedslag och 
motberättelser och genom problematiseringar av centrum och periferi togs 
historiens geografiska rum inte för givna och nationalstatshistoria ifrågasattes 
implicit. Berättelserna fick också hela tiden en nutidsrelevans, vilket både berodde 
på lärarens planering och elevernas bidrag. De frågor som formulerades till 
undervisningsberättelsens moment tydliggjorde hur de valda historiska 
perioderna var tänkta att fungera som tankefigurer för att förstå samtiden. På så 
sätt kom de historiska innehållskunskaperna på en generell nivå att utgöras av 
berättelser om några centrala processer i västeuropeisk historia, men också, och 
främst, om att denna berättelse producerats av Europa för Europa, att det finns 
andra berättelser samt om historiografi och historiebruk.  
 
I andra steget var det en fråga om på vilket sätt eleverna skulle ges möjlighet att 
erfara det förflutna, om berättelsen skulle framställas som ”öppen” eller 
”stängd”. Det visade sig att läraren genomgående arbetade med att öppna 
berättelsen och jag urskilde fyra sådana strategier. De fyra strategierna benämn-
des pluralism (låta berättelsen bli mångdimensionell, mångröstad och mång-
perspektivistisk), att utmana elevers förförståelser, att dekonstruera (genom att 
problematisera begrepp, urval och geografi) samt att erbjuda motberättelser 
(glömda berättelser och alternativa teorier). Genom dessa strategier för att 
öppna berättelsen skapades förutsättningar för en förståelse av att historiska 
berättelser är just berättelser, att den berättelse man möter vid ett givet tillfälle 
är en av många möjliga och att det ligger urval och perspektiv bakom. Vidare 
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tillfördes också en kritisk innebörd genom att undervisningsberättelsen synlig-
gjorde hur expertberättelser och metaberättelser kan vara stängda, ensidiga och 
auktoritativa.  
 
Medan lärobokstexter ofta är sådana stängda expertberättelser konstruerades 
undervisningsberättelsen med sikte på att vara öppen, att inte kräva att 
mottagaren okritiskt ansluter sig och accepterar en enda berättelse, utan istället 
efterfråga mottagarens engagemang och egna tolkningar. En postkolonial 
delberättelse kom dock att delvis få motsatt effekt. Min uppfattning är ändå att 
lärarens och elevernas gemensamma arbete med att öppna berättelsen var 
mycket framgångsrikt och en av undervisningens största förtjänster. I under-
sökningens klassrum mötte vi en lärare och en grupp elever som aldrig tog det 
historiska innehållet för givet. Historiska berättelser sågs som provisoriska, som 
situerade och som omtvistade och problematiserades ständigt från lärarhåll och 
från elevhåll.  
 
Följande modell sammanfattar vad erfarandets kompetens som del av inter-
kulturell historisk kompetens blev i den iscensatta undervisningen.  
 

 
Figur 4: Interkulturell historisk kompetens: Erfara. Den iscensatta undervisningen placeras i 
skärningspunkten mellan erfarandets kompetens och interkulturella kunskaper. Här fokuseras alltså 
de interkulturella aspekterna av erfarandets kompetens och de historiska (=narrativa) aspekterna av 
interkulturella kunskaper. Jämför grundmodellen, figur 1 sidan 58. 
 
Jag menar att eleverna erbjöds interkulturellt relevanta historiska innehålls-
kunskaper, och att de genom att undervisningsberättelsen, med hjälp av olika 
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strategier, öppnades för olika perspektiv, hade möjligheter att erfara det 
förflutna, och historiska berättelser om det förflutna, som tolkande subjekt.  

Tolkandets  kompetens -  at t  tänka his tor i skt 

Det sjätte kapitlet kom på motsvarande sätt att behandla vilka möjligheter 
undervisningsberättelsen erbjöd eleverna att utveckla sin kompetens att tolka 
historia i relation till det interkulturella lärandemålet. Tolkandets kompetens 
innebär på en teoretisk nivå att man har förståelse för att historia är en tolkande 
verksamhet och vidare att man har tillgång till redskap för att tolka och tänka 
historiskt. Från det interkulturella hållet betonas förmågan att skifta perspektiv, 
förmågan att söka och se betydelsen av kulturella perspektiv samt förmågan till 
självreflektion. På den empiriska nivån undersökte jag vilka tolkningar som 
gjordes (vad som lyftes upp för tolkning) samt hur tolkningarna gjordes (vilka 
redskap eleverna erbjöds).  
 
I kapitlet om tolkandets kompetens hamnade klassrumssamtalet i fokus. Över-
huvud taget var det i klassrummet en öppen atmosfär där elevernas röster gavs 
stort utrymme. Vidare förekom en mängd olika övningar där först eleverna 
oftast fick arbeta i par eller i grupp och därefter olika tolkningar lyftes upp till 
diskussion i klassrummet. Slutligen fick eleverna kontinuerligt skriva logg-
böcker. Redan tidigt stod det klart att historiskt tolkningsarbete stod i fokus för 
den iscensatta undervisningen och att eleverna alldeles uppenbart verkade 
utveckla sitt historiska tänkande. För att urskilja dimensioner i tolkningsarbetet 
behövde jag emellertid tillgång till någon form av glasögon och tog då histo-
riska tankebegrepp till min hjälp. Jag använde mig av en sammanställning av sju 
tankebegrepp som gjorts av Peter Seixas (historisk epistemologi, historisk 
betydelse, kontinuitet och förändring, framsteg och tillbakagång, historisk 
värdering, historiskt handlande samt historisk empati). Det är viktigt att påpeka 
att tankebegreppen aldrig förekom explicit under lektionerna (och inte heller i 
lärarens planering). Däremot menar jag att de var fruktbara analysverktyg och 
att tankebegreppen tydligt förekom som utvecklingsbara förmågor för eleverna 
att kvalificera.  
 
De historiska tankebegreppen uttrycker olika dimensioner av det tänkande man 
alltid måste utföra när man ställer frågor till det förflutna. På så sätt hade det 
varit rimligt att studera samtliga tankebegrepp, och jag tror också att de alla 
hade gått att urskilja, fast i olika grad. Jag menar emellertid att det främst är tre 
tankebegrepp, historisk betydelse, historisk empati och historisk värdering, som 
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kom att strukturera undervisningsberättelsen i vårt klassrum och som också får 
en specifik mening i relation till det interkulturella lärandemålet. Historisk 
betydelse kopplar tillbaka till erfara-nivån, till de berättelser eleverna erfar, och ger 
verktyg att förstå varför olika berättelser konstrueras som de gör och vilka 
berättelser som uppfattas som värda att berätta vidare i olika sammanhang. Det 
förklarar hur narrativa strukturer och olika mönsterberättelser ger utrymme och 
sätter gränser för vilka röster och vilka perspektiv som inkluderas. Därmed hör 
det samman med interkulturell historisk kompetens. Historisk betydelse relate-
rar precis som övriga tankebegrepp till innehållet, till det historiska stoffet, 
samtidigt som det uttrycker en aktivitet och förmåga. För eleverna i klass-
rummet blev uppgiften aldrig endast att lära in en historisk framställning utan 
också att arbeta med den, att tolka - och alltså att tänka historiskt. Historisk 
betydelse fick stor tyngd i klassrummet genom elevernas eget engagemang. 
 
Historisk empati och historisk värdering handlar mindre om berättelsen i sig 
(varför den ser ut som den gör) och mer om hur man kan förstå den utifrån de 
skillnader eleverna upplever mellan sig själva och de människor och fenomen 
de möter i undervisningsberättelsen. Historisk empati kan uttryckas som 
förmågan till historiskt perspektivtagande och kom i undervisningsberättelsen 
att röra sig mellan tre positioner, likhet, skillnad och erkännande. I olika 
övningar rörde sig eleverna mellan att överbrygga skillnader, genom att betona 
närhet och möjligheten att förstå den andre, och att upprätthålla skillnader, 
genom att betona distans och svårigheterna att förstå den andre. Slutligen 
framstod erkännande, att erkänna att andra kan ha andra perspektiv, att dessa 
perspektiv är lika naturliga för dem som våra är för oss och att låta dessa 
perspektiv få betydelse, som det viktigaste inslaget i historisk empati. På så sätt 
öppnas möjligheten att betrakta andra människors handlingar som förnuftiga 
och begripliga och inte som uttryck för motsatsen. Historisk empati hänger 
därför tätt samman med interkulturell historisk kompetens. Historisk värdering 
kan i sin tur uttryckas som förmågan att dra och hantera moraliska slutsatser. 
Här handlar det inte om att förstå varför berättelsen ser ut som den gör och 
inte heller om att förstå berättelsens människor i sig utan istället att reflektera 
över vad den innebär, att förhålla sig till och värdera konsekvenserna. I 
undervisningsberättelsen var det framför allt konsekvenserna av olika 
berättelser som kom att diskuteras och det visade sig att eleverna ”brydde sig 
om” vad följderna av historiska handlingar och historieskrivning blev för 
människor. Genom att eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att dra 
och hantera moraliska slutsatser av historien skapas en grund för ställnings-
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taganden och handling. På så sätt kan historisk värdering relateras till 
interkulturell historisk kompetens.  
 
Slutligen kom en fjärde förmåga att bli betydelsefull, förmågan till historisk 
självreflektion. Begreppet hämtade jag inte från den anglosaxiska teoribildningen 
utan snarare från diskussionen om interkulturell kompetens och traditionen 
runt historiemedvetande, men jag menar att det precis som de anglosaxiska 
tankebegreppen fungerar som redskap för tolkning. Historisk självreflektion 
hänger visserligen ihop med empati och värdering men en tydlig skillnad var att 
fokus nu explicit riktades mot elevernas livsvärld. Det visade sig att det var 
något annat, mer känslomässigt, för eleverna att kontextualisera och historisera 
sina egna erfarenheter än att förklara någon annans. För eleverna handlade det 
om att förstå att deras egna värderingar och perspektiv var historiskt och kultu-
rellt skapade och föränderliga på samma sätt som andra människors upp-
fattningar. Att ta steget från analys av den historiska berättelsen till att 
historisera det egna jaget blev ett viktigt steg i att kvalificera en interkulturell 
historisk kompetens. 
 
Förutom de fyra redskapen för tolkning fick eleverna också hjälp av andra 
historiska begrepp och teorier. Följande modell sammanfattar vad tolkandets 
kompetens som del av interkulturell historisk kompetens blev i den iscensatta 
undervisningen. 

Figur 5: Interkulturell historisk kompetens: Tolka. Den iscensatta undervisningen placeras i 
skärningspunkten mellan tolkandets kompetens och interkulturella färdigheter. Här fokuseras alltså 
de interkulturella aspekterna av tolkandets kompetens och de historiska (=narrativa) aspekterna av 
interkulturella färdigheter. Jämför grundmodellen, figur 1 sidan 58. 
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Undervisningsberättelsen kom att gestalta en uppfattning att historia är en 
tolkande verksamhet där det erfarna förflutna kan och måste tolkas. Eleverna 
fick redskap att arbeta med för att förklara berättelser, att se, överbrygga eller 
erkänna skillnader mellan oss och dom, att värdera följderna av handlingar och 
historieskrivning samt att historisera sina egna värderingar.  

Orienterandets  kompetens -  at t  använda det  för f lutna för  at t  tänka om 
nuet  

Avhandlingens sista empiriska kapitel handlade om vilka möjligheter under-
visningsberättelsen erbjöd eleverna att utveckla sin kompetens att orientera sig 
med hjälp av historia i relation till ett interkulturellt lärandemål. Teoretiskt kan 
orienterandets kompetens kopplas samman med begreppet användbart för-
flutet, alltså ett förflutet som kan användas för att förstå nuet i kraft av att 
relevanta historiska innehållskunskaper kan aktualiseras och i kraft av tillgång 
till historiska redskap för att göra kopplingar mellan då, nu och sedan. Från det 
interkulturella hållet kan två grundläggande attityder urskiljas, dels en öppenhet 
att sätta parentes om sitt eget och en vilja att förstå den andre, dels en med-
vetenhet om rådande diskurser runt mångkultur. Empiriskt undersökte jag två 
övningar där eleverna uppmanades att använda det förflutna för att tänka om 
nuet.  
 
I kapitlet framkom att det fanns tydliga kopplingar mellan det lärande under-
visningsberättelsen hade erbjudit och elevernas uppfattning om historieämnet 
och dess praktiska möjligheter.392 Det historieämne eleverna konstruerade var 
ett ämne där det förflutna och nuet var tätt sammankopplade och där det för-
flutna kunde användas för att tänka om nuet och framtiden. Vidare bestod 
historia, som ett användbart förflutet, både av innehållskunskaper i form av 
berättelser om det förflutna och av tolkningsredskap och sätt att tänka. Det 
historiska innehållet användes för att visa på företeelsers ursprung, för att 
synliggöra maktförhållanden och olika gruppers relationer. En intressant iaktta-
gelse var att eleverna i arbetet med sina verktygslådor lade ett stort fokus på 
majoritetsgruppens historia, på det svenska kollektiva minnet. På samma sätt 
kom de verktyg eleverna konstruerade, vilka jag benämnde historiserande, 
dekonstruerande och självreflekterande verktyg, också de att relatera till historie-

                                                
 
392 Detta stämmer väl med undersökningar av Patrick (1998) och Grant (2003) som visat att just 
synen på ämnet, vad man ska med det till och hur man kan använda det, verkar kvarstå som en 
effekt av historieundervisning. Däremot visar andra undersökningar att elever ofta saknar såväl mer 
specifika kunskaper som övergripande historiska ramverk. Shemilt (2000); i Sverige NU03. 
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skrivning och historiebruk och att användas för att synliggöra och ifrågasätta 
rådande diskurser i elevernas samhälle. Slutligen var det tydligt att många elever 
kopplade ihop historia med det egna ansvaret såtillvida att de menade att det 
var viktigt att reagera och ta ställning.  
 
Följande modell sammanfattar vad orienterandets kompetens som del av inter-
kulturell historisk kompetens blev i undervisningsberättelsen. 
 

 
Figur 6: Interkulturell historisk kompetens: Orientera. Den iscensatta undervisningen placeras i 
skärningspunkten mellan orienterandets kompetens och interkulturella attityder. Här fokuseras alltså 
de interkulturella aspekterna av orienterandets kompetens och de historiska (=narrativa) aspekterna 
av interkulturella attityder. Jämför grundmodellen, figur 1 sidan 58. 
 
Det är värt att notera att undersökningen endast består av nedslag i två 
övningar och inte kan säga något om vad eleverna verkligen lärde sig i den 
bemärkelsen hur de kommer att kunna använda historia i sina framtida liv. Jag 
hävdar dock att eleverna genom de tillfällen de fick att öva på att orientera sig 
med hjälp av historia hade möjlighet att skaffa sig en tilltro till att deras kvalifi-
cerade historiska känslighet och deras förvärvade tolkande redskap är möjliga, 
och viktiga, att använda i nuet och framtiden. 

Histor ieundervisningens komplexite t  

Undersökningen visade en komplex verksamhet. Med hjälp av begreppet, och 
modellen över, interkulturell historisk kompetens var det möjligt att analysera 
en interkulturell historieundervisning som bestående av tre lärprocesser. 
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Genom att skilja erfara, tolka och orientera från varandra kunde jag sätta ord på 
olika sidor av det historiska lärandet, i det här fallet av det interkulturella 
historiska lärandet. Samtidigt som lärprocesserna var separata och 
kompetenserna kvalificerades var för sig var de ändå beroende av varandra. För 
att göra undervisning av det interkulturella lärandemålet räckte det 
uppenbarligen inte med att undervisningens stoffinnehåll problematiserades, 
det var också nödvändigt att fundera över vilka tolkningsförmågor eleverna 
skulle få möjlighet att utveckla. Men lika litet räckte det att hitta bra övningar 
som tränade färdigheter, det var också nödvändigt att välja det innehåll som 
skulle vara meningsfullt att tänka med. Undervisningsuppgiften var alltså 
dubbel, eller i själva verket tredubbel, eftersom också frågan om hur eleverna 
skulle kunna använda sitt historiska lärande adresserades. Historieläraren 
behövde kunna hantera komplexiteten och ha de tre uppgifterna för ögonen 
hela tiden när lektionsinnehåll, examinationer och övningar planerades.  
 
I den modell jag konstruerade placerade jag interkulturell historisk kompetens i 
skärningspunkten mellan historiemedvetande och interkulturell kompetens. I 
min analys av undervisningsberättelsen beskriver jag ett historiskt lärande som 
kan delas in i erfara, tolka, orientera. På så sätt underordnas det interkulturella 
innehållet och lärandemålet det överordnade historiemedvetandebegreppet som 
strukturerande princip. Samtidigt är det också så att historieämnet i sig tar färg 
av det interkulturella lärandemålet med avseende på vad som ska ingå i erfara, 
tolka och orientera.   

Lärandemål och lärandeobjekt - planeringsprocessens betydelse 

Den sammanfattande diskussionen ovan har behandlat det lärandeobjekt som 
kom att gestaltas i klassrummet. Vår berättelse om lärandeobjektet började 
emellertid tidigare, när lärandemålet tolkades och operationaliserades som 
avsett lärandeobjekt. Detta var innehållet i avhandlingens fjärde kapitel där det 
framkom att det var en omfattande uppgift att analysera ett så komplext 
lärandemål som interkulturell kompetens (och möjligen också de flesta andra 
lärandemål). När lärarna skulle operationalisera interkulturell kompetens kom 
det att handla om allt från en ganska abstrakt innehålls- och begreppsanalys och 
diskussioner om själva syftet med historieämnet till konkreta lektionsidéer. Jag 
beskrev processen som dynamisk och att den pendlade mellan det abstrakta och 
det konkreta, mellan teoretiska resonemang och lärarnas tidigare erfarenheter. 
Det visade sig också att svårigheter med att tolka lärandemålet löstes genom att 
lärarna konkretiserade det i undervisningsidéer, alltså genom att lärarna utnytt-
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jade sin tysta kunskap. En slutsats var att likaväl som lärarnas förståelse av 
lärandemålet kom att påverka det avsedda lärandeobjektet så kom lärande-
objektet att påverka förståelsen av lärandemålet.  
 
Här vill jag diskutera vilken betydelse planeringsprocessen och de val som 
gjordes i den hade för innebörden av den undervisningsberättelse som kom att 
gestaltas. Tidigt i planeringsprocessen fanns två huvudsakliga alternativ, ett som 
tog avstamp i globalhistoria och sökte en stor global berättelse och ett som tog 
fasta på olika perspektiv och framhöll förmågor eleverna skulle utveckla. Det 
blev alternativ två som valdes (även om aspekter av alternativ ett kvarstod). Det 
fanns också en diskussion om hur starka värdegrundsfrågorna skulle få vara, 
(vilket var en relevant fråga då det interkulturella lärandemålet delvis hämtades 
ur läroplanens värdegrundsuppdrag). Även om lärarna vid ett tillfälle aktivt 
valde bort en tänkt övning som explicit hade som mål att eleverna skulle kunna 
förhålla sig kritiska till, i det här konkreta fallet sverigedemokratiska, åsikter, 
kom värdeperspektivet att förbli väsentligt. Det kunde enkelt kopplas samman 
med perspektivhistorien, där synliggörande och kritik av en västerländsk kanon 
blev en bärande idé. Det är inte min avsikt att uttala mig om hur det 
globalhistoriska spåret skulle kunna ha blivit eller, för den delen, att förorda det 
framför något annat. Däremot är det intressant att fundera över vad det var 
som valdes bort när det alternativet valdes bort. Lärarna hade diskuterat 
globalhistoria i termer av stora historiska frågor och breda, långa förändrings-
processer (då till exempel försörjning, handel, migrationshistoria var på tal) - 
och jag tror att det främst är just detta, själva förändringsbegreppet som till viss 
del får träda tillbaka när värdegrunden och perspektiven sätts i förgrunden. På 
en bakomliggande principiell nivå kan frågan formuleras som ett val mellan ifall 
historieundervisningen ska möta ett interkulturellt uppdrag genom att undervisa 
om värdegrunden och föra eleverna in i en värdegemenskap (demokratisk, som 
omfattar mångkulturalism etcetera)393 eller om det interkulturella uppdraget för 
historieämnet kan innebära något annat, mer kopplat till historia som kunskaps- 
och förståelseform.394  
                                                
 
393 Detta är de facto skolans uppdrag. Läroplanens inledande paragrafer binder läraren hårt till ett 
fostransuppdrag som ska genomsyra alla ämnen. Historiedidaktiskt har Barton och Levstik utvecklat 
en syn på historieämnet som ett ämne vars mål är att göra elever till aktiva, demokratiska 
medborgare: Teaching History for the Common Good (2004).  
394 Det sistnämnda har till exempel hävdats av Peter Lee som menar att historieämnet aldrig får låna 
sig till några andra mål än att lära ut historiskt tänkande. Så snart historieämnet formuleras i termer 
av samhälleliga mål (demokratisk kompetens, citizenship etcetera) blir det politik, ideologi eller helt 
enkelt något annat än historia vilket, menar Lee, kan underminera förutsättningar för 
historieundervisning i skolan överhuvud taget. Lee (2009), s. 250-251 samt Lee & Shemilt (2007), s. 
14-19. 
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De val som gjordes redan i planeringsprocessen, den operationalisering som 
gjordes till en i viss utsträckning värdeförmedlande perspektivhistoria, får stor 
betydelse rakt igenom hela undervisningsberättelsen. Det visar sig i vilka histo-
riska innehållskunskaper som berättelsen kommer att handla om och i de 
strategier för att öppna berättelsen som utvecklas, framför allt det stora fokus 
som läggs på att synliggöra och dekonstruera en västerländsk metaberättelse. 
Det postkoloniala tolkningsspåret kan också härledas till operationaliseringen av 
lärandemålet. Det går också igen i vilka historiska tankebegrepp som kommer 
till uttryck i undervisningsberättelsen och i vilka som väljs bort. Utifrån den 
gjorda operationaliseringen är betydelse, empati och värdering självklara val. 
Med en annan operationalisering, som mer hade betonat längre förändrings-
processer, hur kulturer uppstår och förändras, kanske migrationshistoria, hade 
sannolikt andra tankebegrepp som kontinuitet och förändring, historiskt 
handlande (med begrepp som aktör - struktur, orsaker - följder) blivit viktigare. 
Och då hade rimligen betydelsen blivit delvis en annan och eleverna istället fått 
möjlighet att utveckla andra förmågor. Att val som gjordes redan i planerings-
processen spelar roll för undervisningsberättelsens innebörd blir tydligt när 
eleverna får i uppgift att orientera sig i nuet med hjälp av historia. Genom-
gående har eleverna svårare att använda historia för att förklara orsaker än för 
att reflektera över konsekvenser och att reagera och ta ställning. Även om vissa 
elever använder sig av tänkande runt kontinuitet och förändring är de ännu 
skickligare på att dekonstruera och att vända blicken mot sig själva. Deras 
inlägg i diskussionen om det mångkulturella samhället (om man väljer att 
betrakta verktygslådorna så) hör också hemma främst i en postkolonial 
tradition. Ett viktigt inslag för eleverna blir ett kritiskt förhållningssätt till 
majoritetssamhället och dess berättelser, historiebruk och historieskrivning. Om 
förändringsperspektivet hamnat i fokus i undervisningen hade eleverna sanno-
likt också (eller istället) gjort andra iakttagelser. Till viss del är det därmed 
möjligt att hävda att den analys en lärare gör av ett lärandemål och de val man 
gör då det operationaliseras både begränsar och möjliggör elevers narrativa 
kompetens och handlingsberedskap. 
 
Jag konstaterade ovan att lärarnas praktiska, tysta ämnesdidaktiska kunskap var 
avgörande för hur lärandemålet kom att operationaliseras. Båda lärarna var 
mycket skickliga och hade stor förmåga att omsätta tidigare lektionsidéer i nya 
sammanhang och likaså att se hur någon förhållandevis abstrakt tanke kunde bli 
en konkret och undervisningsbar övning. Tyst var kunskapen i den bemärkelsen 
att den inte alltid formulerades i ett historiedidaktiskt språk. Begreppen historie-
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medvetande och historiebruk fanns redan från början men framför allt historie-
medvetande är, vilket påtalats i forskningen, svårt att omedelbart göra under-
visning av.395 Senare under arbetets gång kom en del andra begrepp att föras in, 
som kollektivt minne, tilläggshistoria och även distinktionen mellan ”the past” 
och ”history”. Begreppen hade sammantaget den effekten att lärandeobjektet 
kunde spetsas till. Speciellt märkbart blev detta med den tyngd tilläggshistoria 
kom att få i undervisningsberättelsen. Andra historiedidaktiska begrepp kom 
däremot aldrig att bli explicita vilket till exempel gäller de historiska tanke-
begreppen. Det betyder som jag framhållit inte alls att förmågorna de hänför till 
inte var bekanta för läraren, tvärtom var det ju tydligt att undervisningsberättel-
sen just fokuserade dessa förmågor. Däremot tror jag att med tillgång till fler 
explicita tankebegrepp hade de val som görs då ett lärandemål operationaliseras 
kunnat bli medvetnare och tydligare och det iscensatta lärandeobjektet där-
igenom ännu mer distinkt. 

Den interkulturella historieundervisningens komplexiteter - utmaningar 
och möjligheter 

Avhandlingsarbetet hade sin utgångspunkt i ett intresse för klassrummet, och 
jag menar att det också hade ett stort värde att välja ett sådant utsnitt av verk-
ligheten. Just i mötet mellan läraren, eleverna och historieämnet blev det möjligt 
att se den interkulturella historieundervisningen och dess komplexiteter, både i 
form av utmaningar och av möjligheter. Inledningsvis ställdes frågan vad ett 
interkulturellt lärandemål skulle göra med historieämnet i sig. Jag diskuterar den 
genom att utgå från några av de komplexiteter som uppstod när undervisnings-
berättelsen iscensattes. Först behandlas sådana utmaningar som uppstod i 
relation till den historiska berättelsen i sig, därefter sådana som hade att göra 
med det meningsskapande tolkningsarbetet.  

Det nödvändiga och svåra i  at t  i f rågasät ta g ivna his tor i ska berät te l ser   

En av de tydligaste utmaningarna i undervisningsberättelsen hade att göra med 
de historiska innehållskunskaperna. Det handlade både om att välja ett lämpligt 
innehåll och, vilket i detta sammanhang är min poäng, om mängden innehålls-
kunskaper, i förhållande till att avsätta tid för att utveckla förmåga till historiskt 
tänkande. Vid några tillfällen visade det sig att eleverna saknade nödvändiga 
historiska innehållskunskaper vilket leder till slutsatser i två riktningar. Dels 

                                                
 
395 Stugu (2004), Schüllerqvist (2006).   
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pekar det på behovet av innehållskunskaper för att tolkningar ska kunna utföras 
och historiskt tänkande utvecklas, dels får det en specifik innebörd genom att 
det interkulturella lärandemålet verkar kräva att historieundervisningen förhåller 
sig till kanon på något sätt. 
 
Att det historiska innehållet är viktigt och att motsättningen mellan innehåll och 
färdigheter är konstruerad och ofruktbar har diskuterats i den historiedidaktiska 
litteraturen. I Patricks australiska studie är en avgörande skillnad mellan 
elevernas lärande huruvida deras lärare problematiserar innehållet eller tar det 
för givet. Brittisk historiedidaktik har efterfrågat narrativa ramverk och ”stora 
bilder” men också visat på behovet av att gå på djupet med ett specifikt 
historiskt innehåll.396 Counsell menar att ett ensidigt fokus på färdigheter kan 
dölja den betydelse ett visst innehåll kan ha för att eleven vid ett givet tillfälle 
lyckas dra en viss slutsats och därmed i realiteten möjliggöra att eleverna 
utvecklar färdigheten. Utifrån en sådan uppfattning är också det historiska inne-
hållet ett slags redskap som elever bör lära sig att se och tänka med hjälp av.397 
 
En viktig dimension av det operationaliserade interkulturella lärandemålet blev 
att öppna berättelsen i allmänhet och specifikt i förhållande till en given kanon-
berättelse, vilket har att göra med historieundervisningens bakgrund och villkor 
i samhället. I internationell forskning tycks ett av historieundervisningens allra 
vanligaste syften vara att utveckla en nationell identitet.398 Också svensk forsk-
ning tyder på att en, i huvudsak europeisk, nationalstatshistoria står stark i 
svenska skolor och läroböcker och vidare att en sådan är problematisk i ett 
mångkulturellt samhälle där många olika grupper gör anspråk på sin historia.399 
En interkulturell historieundervisning måste alltså hantera detta och fråga om 
ett sådant innehåll stämmer överens med det man vill uppnå i undervisningen. 
Mikela Lundahl formulerar frågorna ”vad uttrycker kanon” respektive ”vad 
tystar kanon”. Som jag ser det finns egentligen två sätt att hantera det inter-
kulturella lärandemålet i relation till kanon, antingen att berätta en berättelse 
som rymmer också dem som kanon tystar (oklart hur det egentligen görs), eller 
att synliggöra och kritisera både vad kanon uttrycker och tystar. Båda alternati-
ven användes i vår undervisningsberättelse, dock främst det andra, att bråka 
med kanon och egentligen att bråka med alla de berättelser eleverna har med sig 
och tar för givna. När eleverna har en stark grundberättelse, i form av goda 
                                                
 
396 Shemilt (2000) och (2009), Lee & Ashby (2000), Lee & Howson (2009), Counsell (1999). 
397 Wertsch (1998), s. 73-108. 
398 Se t ex Foster & Crawford (2006), Barton & Levstik (2004), Epstein (2009). 
399 Nordgren (2006), Lozic (2010). 
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”skolkunskaper” men också i form av en tydlig förförståelse som fått näring av 
berättelser i samhället, till exempel media och populärkultur, fungerar det som 
bäst att öppna berättelserna. Eleverna får många insikter när deras förförståelse 
utmanas och de får syn på de berättelser de tagit för givna. När grundberättel-
sen däremot är svag hos eleverna, när de har för lite kunskap om kanon, upp-
står komplikationer, både att det som sagt blir svårt att bråka med den, men 
också att strategierna att öppna berättelsen verkar få motsatt effekt och snarare 
stänga än öppna. I klassrummet visades detta till exempel under Zimbabwe-
föreläsningen och när det postkoloniala perspektivet ett tag verkade bli 
Perspektivet med stort P, när alltså en stängd berättelse ersattes av en annan 
lika stängd berättelse. 
 
I en interkulturell undervisning som på något sätt alltid behöver förhålla sig till 
kanon är insikten om sådana svårigheter väsentlig. Detta betyder rimligen inte 
att man som lärare ska avstå från kritik av givna berättelser eller för den delen 
att man först bör lära ut en mängd historiska fakta för att först därefter 
kommentera eller kritisera dem, men däremot att det är viktigt att fundera över 
vilket historiskt innehåll som ska vara del av en viss undervisningsberättelse, 
hur eleverna ska ges möjlighet att erfara det, hur balansen mellan olika delar ska 
se ut och hur elevernas förförståelse ska kunna användas. I mötet mellan 
läraren, eleverna och historieämnet synliggjordes vilken avgörande betydelse det 
historiska innehållet har för att eleverna ska kunna utveckla sin interkulturella 
historiska kompetens.  

Ett meningsskapande to lkningsarbete  

När historieundervisning i det mångkulturella samhället tidigare diskuterats i 
litteraturen har det mest skett på ett teoretiskt plan. Stort intresse har då riktats 
mot den historiska berättelsens konstruktion eller egentligen vad som är 
problemen med just kanonhistorien, vad som skulle kunna vara alternativen i 
form av olika tilläggsperspektiv eller inkluderande, transnationella berättelser.  
Som jag visade tidigare har dock lösningarna i form av idéer möjliga att omsätta 
till konkret undervisning varit få och mest landat i en efterlysning av en ny 
metafor.400 Med klassrummet som ingång i diskussionen är det möjligt att göra 
några kommenterar, dels att den historiska berättelsen visserligen är avgörande, 
vilket diskuterades i föregående stycke, dels att det är minst lika fruktbart att 
diskutera interkulturell historieundervisning också i termer av färdigheter och 
                                                
 
400 Patrick (1998), LaSpina (2003), Epstein (2009). 
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förmågor. När vi närmar oss klassrummet låter sig historieundervisningen i det 
mångkulturella samhället beskrivas som kompetens, närmare bestämt inter-
kulturell historisk kompetens med stort fokus på tolkande färdigheter. Att 
kunna förhålla sig, granska, värdera och ställa frågor ingår i att vara inter-
kulturellt kompetent. 
 
När det interkulturella lärandemålet togs som utgångspunkt för undervisningen 
följde att historiskt tänkande ställdes i centrum. Det går att hävda att historie-
ämnet här fick en tydligt metahistorisk dimension, vilket blev ett av de starkaste 
inslagen i undervisningen. Frågan är om eleverna i slutändan inte lärde sig mer 
om historia än i historia. Kunskaper om historia som kunskapsform och hur 
historiska berättelser fungerar med avseende på urval, perspektiv och narrativi-
tet framstod som viktigare än att exempelvis kunna redogöra för expertberättel-
ser om andra världskriget eller om när världen delades upp i två block. Eleverna 
fick möjlighet att utveckla metahistoriska förmågor och redskap (historiska 
tankebegrepp) som rimligen hade betydelse för vilken förståelse de kunde kon-
struera av det historiska innehåll de mötte. Jag menar också att det intensiva 
tolkningsarbete som utfördes i klassrummet påverkade den uppfattning om 
historieämnet och stora tilltro till historieämnets användbarhet som eleverna 
demonstrerade i sina slutarbeten och i sin utvärdering. I mötet mellan lärare, 
elever och historieämne är det värt att framhålla hur olika faktorer samverkade, 
hur till exempel de historiska berättelserna presenterades för eleverna och hur 
eleverna placerades i förhållande till historieämnet vilket sammantaget position-
erade eleverna som tolkande, aktiva subjekt.  
 
I undervisningsberättelsen blev det tolkande inslaget starkt, vilket ibland erbjöd 
eleverna problem. Bland annat kom de, vilket diskuterades i kapitel sex, att se 
de alternativa tolkningar och berättelser de träffade på som uttryck för en kon-
spiration, att någon avsiktligt ”felkonstruerat” och ”gömt” berättelser ur det 
förflutna för dem. Sådana uppfattningar hänger säkert delvis ihop med 
diskussionerna ovan om hur vissa perspektiv, som det postkoloniala, kan verka 
lägga världen till rätta, men de visar också på att sådana tolkande förmågor är 
svåra, tidskrävande att utveckla och att man måste tillåtas trampa snett ibland. 
Också när eleverna hamnar i bryderi om vad som krävs av dem vad gäller histo-
riska värderingar i förhållande till de övningar de tidigare gjort med hjälp av 
historiskt perspektivtagande visar det på att ett utvecklande av sådana historiska 
tankebegrepp bör vara ett medvetet arbete. 
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Det verkar också som att tolkningsarbetet i ett historieklassrum kan delas in i 
två typer av tolkningsuppgifter, sådana som uppmanar eleverna att själva 
formulera historiska berättelser, att rekonstruera, och sådana som uppmanar 
eleverna att undersöka (analysera och förhålla sig till) redan befintliga berättel-
ser, att dekonstruera. I vårt klassrum var det alldeles uppenbart det senare som 
dominerade även om rekonstruerande perspektiv ibland förekom.401 Att det 
blev så har, tror jag, som jag visat tidigare, att göra med att undervisnings-
berättelsen domineras av ett värdeperspektiv och en kritik av givna berättelser. I 
en annan undervisningsberättelse som mer utgått från ett förändringsperspektiv 
skulle eleverna istället kunnat ha arbetat mer med att rekonstruera historia och 
därmed utvecklat andra tolkande förmågor (med hjälp av andra tankebegrepp). 
Då hade rimligen inte samma, men andra, komplikationer uppstått. 
 
Jag liknade tidigare undervisningsberättelsen vid en antologi, där olika episoder 
inte binds ihop av någon kronologisk röd tråd, som i en stor utvecklingsroman, 
utan snarare av sin tematik där episoderna (delberättelserna) i någon mån 
illustrerar samma sak. Liknelsen haltar men säger ändå något om hur de 
tolkande inslagen och själva perspektiven i undervisningsberättelsen tycks med-
föra att kronologin skjuts tillbaka. Jag har inte underlag för att påstå att ett 
interkulturellt lärandemål alltid måste medföra att historieundervisningen 
förlorar sin kronologiska karaktär, men däremot sker det nästan med nödvän-
dighet i det här fallet. Trots de kronologiskt organiserade expertberättelserna 
tycks de från nuet ställda genealogiska frågorna och de tolkande ambitionerna 
upprätta en mängd andra icke-kronologiska förbindelser med händelser i helt 
andra tidsperioder (och för den delen på andra geografiska platser) och därmed 
bryta upp tidssammanhangen. Däremot blir istället undervisningsberättelsens 
eget förlopp desto viktigare; när tematiken och utvecklandet av tolknings-
förmågor får styra bygger olika lektioner och olika delberättelser vidare på 
varandra för att ge ett nytt perspektiv, besvara, ifrågasätta eller återkomma till 
och fördjupa en fråga. 
 
Hur såg då relationen ut mellan det interkulturella lärandemålet och historie-
ämnet? I den empiriska undersökningen var det tydligt att det var en viss bild av 
historieämnet som framträdde. Men det var inte i första hand ett historieämne 

                                                
 
401 I själva verket är rekonstruktionen, själva framställandet av historiska sammanhang, nog 
nödvändigt för att elever till slut ska utveckla sin narrativa kompetens. Att orientera sig i nuet och 
framtiden görs med hjälp av att man kan formulera berättelser om sig själv och sin position. Att öva 
på att framställa historia i skolan kan vara ett sätt att kvalificera kompetensen. Rüsen (2004), s. 105-
111. 
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som sysslade med interkulturella frågor utan snarare ett historieämne som 
didaktiserades, ett historieämne där det metahistoriska tänkandet framträder, 
där kronologin träder tillbaka till förmån för perspektiven och där historiebruk 
och historieskrivning blir viktigare än kunskaper om ett visst historiskt innehåll. 
Slutligen skedde också en påverkan i motsatt riktning där de historiedidaktiska 
bidragen gjorde att historia i det mångkulturella samhället inte endast blev en 
fråga om vilken historisk berättelse som skulle återfinnas i skolan utan också 
om vilka förmågor eleverna skulle utveckla. Interkulturell historisk kompetens 
skulle därmed kunna utvecklas genom en historieundervisning som för det 
första fokuserar på ett innehåll som har global räckvidd, som har relevans för 
förståelse av olika kulturer och grupper samt giltighet för en mångkulturell 
samtid och som för det andra erbjuder en förståelse för hur historiska 
berättelser konstrueras, värderas och brukas och som ger elever verktyg att 
tolka och använda historia. 

En his tor i eundervisning som berör -  at t  förena två tradi t ioner  

I teorikapitlet pekade jag på de motsättningar som funnits mellan traditionen 
runt historiskt tänkande och begrepp och traditionen runt historiemedvetande 
och historiebruk. Jag menade också att teorierna delvis befann sig på olika 
nivåer, hade olika anspråk och olika räckvidd och att de borde kunna 
kombineras, något som jag såg att bland andra Peter Seixas öppnat för.402 Efter 
att ha genomfört den empiriska studien menar jag att det finns fog att hävda att 
det till och med vore kontraproduktivt att inte låta de båda traditionerna 
informera den praktiska historiedidaktiken. 
 
I den anglosaxiska forskningen finns en stark trend att framhålla historiskt 
tänkande och i min undersökning är det likaså tydligt att historiska tanke-
begrepp sätter ord på det tänkande eleverna utvecklar när de tolkar historia. 
Bland andra Barton menar dock att det finns en fara i att vi med en historie-
undervisning som fokuserar på disciplinärt historiskt tänkande ”may replace 
one meaningless version of history with another that is equally meaningless - 
even if it is better grounded in the academic discipline”.403 Att arbetet med de 
historiska tankebegreppen ibland skulle kunna bli mestadels intellektuella 
aktiviteter illustrerades i undersökningen när klassens elever fick problem med 

                                                
 
402 Seixas (2004) och (2005). Lee i ett antal verk tagit sin utgångspunkt hos delar av Rüsens 
resonemang. Lee (2004b) och Lee & Howson (2009).  
403 Barton (2009), s. 266. 
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historisk värdering (när de laborerade med offer- och förövaretiketter). 
Samtidigt visade undersökningen en historieundervisning som berör. I klass-
rummet blev eleverna ofta engagerade, de tog ställning, de protesterade och de 
uttryckte känslor. I utvärderingen och i sina loggböcker menade många elever 
att de hade ändrat synsätt. Undervisningen uppmuntrade till detta både genom 
att eleverna fick arbeta med att utveckla sitt historiska tänkande och, minst lika 
mycket, genom att de ständigt blev ombedda att relatera till sig själva. En viktig 
slutsats i avhandlingen är att båda dessa aspekter - utveckla historiskt tänkande 
och självreflektion - behövs och att båda måste accentueras i den praktiska 
undervisningen.  
 
Medan den disciplinära anglosaxiska traditionen tar sin utgångspunkt i att elever 
ska utveckla historiskt tänkande tar traditionen runt historiemedvetande i stället 
sin utgångspunkt i människors livsvärld.404 Här finns möjligen en åtskillnad 
mellan de två traditionerna som på ett historiefilosofiskt plan inte lätt kan över-
bryggas.405 Jag menar dock att det vare sig för den historiedidaktiske klassrums-
forskaren eller den undervisande läraren är en framkomlig väg att välja det ena 
av de två alternativen. Båda behövs, vilket också visats i den här avhandlingen. 
Genom att fokusera utvecklingsbara förmågor med hjälp av historiska tanke-
begrepp kan undflyende lärandemål som interkulturell kompetens och historie-
medvetande operationaliseras och omsättas i konkret undervisning. Att införa 
ett historiebegreppsligt arbete i klassrummet kan således tillföra mycket, men 
det räcker inte, vilket visades i undersökningen då både lärare och elever 
tillförde moment av självreflektion, läraren genom den stående uppmaningen 
till eleverna att alltid vända blicken mot sig själva i loggboken och eleverna 
genom att de vågade göra, ibland halsbrytande men ändå och kanske just 
därför, viktiga jämförelser med nuet, med sina egna privata liv och med det 
allmänmänskliga. Genom att utgå från och ständigt återkoppla elevers vardags-
liv och förförståelse skapas en historia som berör. På samma sätt som en 
undervisning för historiemedvetande behöver historiska tankebegrepp för att 
bli konkret och undervisningsbar behöver en undervisning med fokus på 
begrepp och historiskt tänkande historiemedvetande för att bli meningsfull. 

                                                
 
404 Rüsen (2004), s. 106-111, om att låta det förflutna spela roll i våra praktiska liv. 
405 Kanske är åtskillnaden svår att överbrygga. Vi kan påminna om de avgörande skillnader 
Oakeshott ser mellan praktiskt förflutet och historiskt förflutet och de Jensen ser mellan 
historiebruksdidaktik och historieämnesdidaktik. I den här avhandlingen har inte funnits utrymme att 
fördjupa denna diskussion. Jag kan emellertid inte se att skillnaderna har varit större än att de borde 
kunna förenas.  
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Ämnesdidaktiska implikationer 

2011 fick historieämnet på gymnasiet en ny ämnesplan. Där framhölls tydligare 
än någonsin att historieundervisningens syfte är att eleverna ska utveckla sitt 
historiemedvetande. Detta ska ske genom att eleven får kunskaper om den 
historiska referensramen, utvecklar förmågor till historiskt tänkande (att använda 
historiska teorier, metoder och begrepp) samt förståelse av historiebruk.406 De 
långsiktiga målen (förmågorna) ska utvecklas och utvärderas tillsammans med 
ett utpekat centralt innehåll. På så sätt är den nya ämnesplanen betydligt tydli-
gare än den gamla. Samtidigt är friutrymmet mindre och det centrala innehållet, 
som måste beskrivas som bestående av ett omfattande historiskt stoffinnehåll, 
ställer läraren inför nödvändiga didaktiska val. 
 
Här menar jag att många av de modeller och begrepp som använts i avhand-
lingen skulle kunna fungera som praktiska planeringsverktyg. Det övergripande 
ramverket där historiskt lärande uttrycks som narrativ kompetens, uppdelat i erfara 
- tolka - orientera har stora likheter med ämnesplanens tredelning i historisk 
referensram, historiskt tänkande och historiebruk. Som lärare kan man därför 
fråga ”hur ska min undervisning bidra till att utveckla elevernas kompetens att 
erfara?”, en fråga som gör att den historiska referensramen måste problematise-
ras. Det går inte bara att ta det centrala innehållet för givet och undervisa om 
det. Läraren måste fundera över hur man ska få innehållet att stämma med det 
man vill uppnå med sin historieundervisning, vilket gäller vare sig det handlar 
om ämnesplanens långsiktiga mål eller mer specifika sådana (till exempel värde-
grundsmål, mål av typen interkulturell kompetens eller avgränsade förmågor) - 
så att innehållet inte presenteras på ett sätt som bara grundar sig på kon-
ventioner. Läraren kan vidare ta hjälp av begreppen uttrycka - tysta samt stängd - 
öppen. Vad uttrycker den valda berättelsen? Vad tystar den? Hur ska innehållet 
egentligen presenteras i det här sammanhanget? Är berättelsen stängd eller 
öppen? Vidare skulle läraren kunna använda sig av olika strategier för att öppna 
berättelsen, både genom att ta hjälp av dem som presenterats i avhandlingen och 
genom att utveckla andra sådana strategier.  
 
På samma sätt kan man som lärare fundera över hur ens undervisning ska bidra 
till att utveckla elevernas kompetens att tolka. Vad är det egentligen som krävs 
för att eleverna ska komma att se historia som en tolkande verksamhet? Här 
tror jag också att historiska tankebegrepp verkligen skulle vara möjliga för lärare 
                                                
 
406 Grundskolans historieämne fick också en ny kursplan 2011, (www.skolverket.se). 
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att dra nytta av. Med utgångspunkt i sådana begrepp (från Peter Seixas’ lista: 
historisk betydelse, historiska belägg, kontinuitet och förändring, framsteg och tillbakagång, 
historisk empati, historiskt handlande och historisk värdering) skulle en mängd 
övningar med syfte att kvalificera elevers förmåga att tolka historia kunna 
konstrueras. Slutligen tror jag att det är oerhört väsentligt att läraren också tar 
den tredje kompetensen, kompetensen att orientera sig, på allvar. Läraren bör 
ställa sig frågan hur undervisningen kan ge eleverna möjlighet att använda 
historia, att formulera sig i personliga frågor som berör nutid och framtid med 
hjälp av det förflutna. För att elever ska kunna få ett användbart förflutet räcker 
det inte med goda innehållskunskaper och utvecklade tolkningsförmågor. För 
att det förflutna verkligen ska bli användbart i en framtid måste eleverna också 
våga använda det förflutna och helt enkelt ha en välgrundad tilltro till 
historieämnets möjligheter, de måste kunna och vilja stoppa ner historia i sina 
verktygslådor.  
 
Den nya ämnesplanen är som sagt märkbart tydligare än tidigare styrdokument. 
Det fritar dock inte läraren från att ständigt fortsätta att ställa sig frågan om 
historieundervisningens syfte, varför vi egentligen ska undervisa våra elever i 
historia. En anledning, menar jag, är att förbereda eleverna att kunna vara aktiva 
och handlingskompetenta medborgare i den globaliserade och mångkulturella 
framtiden. Interkulturell historisk kompetens är och blir en av historieunder-
visningens viktigaste målsättningar. För läraren handlar det om att med 
utgångspunkt i ämnesplanen, utifrån kriterier om perspektiv, geografisk 
räckvidd och nutidsrelevans och med hjälp av historiedidaktiska redskap, 
konstruera och motivera en undervisning, som hjälper eleverna att utveckla sina 
interkulturella ögon. 
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Bilagor              
Översikt över undervisningssekvensen     Bi laga 1  
Moment 1: Historiens ansikte 
12 lektioner (om mestadels 80 minuter) under 4 veckor i nov – dec 2009. 
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Översikt över undervisningssekvensen       Bilaga 2  
Moment 2: Kampen om minnet 
13 lektioner (om mestadels 80 minuter) under 5 veckor i februari – mars 2010.  
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Historieundervisning och interkulturell 
kompetens

Historieämnet har en viktig roll att spela i vår mångkulturella, globaliserade samtid 
och kan bidra till att ge elever möjlighet att utveckla sin interkulturella kompetens. 
Det är utgångspunkten för avhandlingen. Men hur kan en sådan interkulturell 
undervisning se ut? Vilket innehåll hör hemma där och vilka historiedidaktiska 
perspektiv kan läraren hämta stöd i? I studiens empiriska del får vi på nära håll 
följa en lärares och en grupp elevers arbete under en historieundervisning som 
planerades utifrån lärandemålet interkulturell historisk kompetens. Teoretiskt 
uttrycks historiskt lärande i termer av att utveckla tre kompetenser: kompetensen 
att erfara det förflutna, att tolka det förflutna och, slutligen, att orientera sig 
i samtiden. I analysen framkommer att en interkulturell historieundervisning 
kan innefatta strategier för att öppna stängda berättelser och ett medvetet arbete 
med historiska tankebegrepp för att utveckla förmågor till historiskt tänkande. 
Historieläraren kan använda sådana strategier och tankebegrepp som didaktiska 
planeringsverktyg för att konstruera en undervisning som hjälper eleverna att 
utveckla interkulturella ögon.
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