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Man konstaterade att elever faktiskt kan ”tänka historia”. Men detta är en 
kreativ process som kräver särskilda redskap och situationer. Det är en kreativ 
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Boken visar hur forskningen utvecklat en begreppsapparat, ett språk, 
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undervisningsform som forskningen intresserat sig för. Författaren bidrar här 
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Förord

Forskning bör vara en kollektiv process. Teori och empiri bör utmanas i en 
miljö där olika perspektiv möts. Tillkomsten av denna bok kan beskrivas som 
ett möte mellan en historikermiljö och en pedagogikmiljö. Det är glädjande 
att minnas alla dessa samtal och en kär uppgift att tacka de som deltagit i 
processen.

Först går mina tankar till alla studenter och historielärare jag mött i kurser, 
i forskningscirklar, vid praktikbesök på skolor och vid historiedidaktiska 
seminarier i Stockholm. Dessa otaliga samtal har haft den största betydelse 
för min tolkning av klassrumserfarenheter när det står historia på schemat. 
Utrymmet är här för begränsat för att omnämna er alla men jag minns förvisso 
våra möten med största glädje och tacksamhet.

Det mer systematiska arbetet med empiriska erfarenheter från klassrumsmiljö 
har ägt rum inom ramen för ett forskningsprojekt som utvecklats genom bidrag 
från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Deltagare i detta 
projekt var dessutom Gunilla Lindqvist, Karlstad universitet, Torsten Madsén, 
Högskolan i Kristianstad och Göran Svanelid, Lärarhögskolan i Stockholm. 
Vi intresserade oss särskilt för användning av lek och spel i klassrum och våra 
samtal var alltid spännande. 

Bokens historiedidaktiska delar har jag kunnat ventilera vid konferenser 
inom det nationella nätverket för historiedidaktik. Särskilt tack till Bengt 
Schüllerqvist, Karlstad universitet, som tagit initiativ till dessa möten och givet 
respons på framlagda texter. 

Bokens lärandeteoretiska delar har inspirerats av möten med Ola 
Halldén, Stockholms universitet. Han introducerade för mig begreppet 
”historieförståelse” vilket har haft den största betydelse för arbetet. 

Mina kollegor vid lärarutbildningen i Stockholm har under flera år följt 
mitt arbete och deltagit vid seminarier där texter ventilerats. Särskilt tack till 
Agneta Bronäs, Sven Hartman, Kent Hägglund, Anna-Carin Stymne och Ylva 
Wibaeus. 

Tillsammans med John Toler, Stockholms universitet och Kungsholmens 
gymnasium, har jag under många år fört historieteoretiska och historiedidaktiska 
samtal. Vi har drivit forskningscirklar och historiedidaktiska seminarier och 
det är med största glädje jag minns detta samarbete och denna vänskap – tack 
John.

Manus har granskats av Svein Lorentzen, Trondheims universitet och Klas-
Göran Karlsson, Lunds universitet.
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Tack också till min arbetsgivare UHS 2008-11 och Cehum 2012-13 vid 
Stockholms universitet som givit mig möjlighet att inom tjänsten fullfölja arbetet 
med manus. Christina Lenz, redaktör vid Stockholms universitetsbibliotek, 
har med stor professionalitet kommit med värdefulla synpunkter som har 
förbättrat texten. 

Min bättre hälft, Nathalia, tackar jag för intellektuell och känslomässig 
energi. Sophia och Niklas tackar jag för gott humör och kreativa infall.  

Stockholm, oktober 2013 
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Prolog

Det historiedidaktiska dilemmat:  
den tunna gränsen mellan meningslös 
och meningsfull historisk information

Sverige–Tyskland 4–2 (2–1) 
Sveriges mål: 24:e Carlsson, 28:e Mårtensson, 49:e Carlsson,  
80:e Carlsson. Publik: 36 532. 

Sverige–Tyskland 3–2 (2–2)
Sveriges mål: 7:e Nyberg, 44:e Carlsson, 63:e Mårtensson.  
Publik: 90 000.

Denna information om det svenska fotbollslandslaget i två matcher mot 
Tyskland framstår för de flesta som meningslös. Kanske någon funderar över 
vem Carlsson är som gjorde tre mål i den första matchen och ett i den andra. 
En närmare undersökning visar att det är den legendariske AIK-spelaren Henry 
”Garvis” Carlsson som fick sitt genombrott i dessa matcher. Han blev senare 
det genom tiderna mest framgångsrika svenska fotbollsproffset i Spanien. Det 
finns många anekdoter om honom. Enligt en av dessa ska den korte Garvis i sin 
genombrottsmatch ha hälsat på den långe kung Gustav V som trodde Garvis 
stod i en grop: 
– Var inte blyg! Kom upp ur gropen, ska kungen ha sagt. 

Denna information kan vara meningsfull för den fotbollsintresserade. För 
andra är den betydelselös. Varför ska man intressera sig för kungar och fotboll? 
Vad är det för mening med det?

Får vi då veta att 4–2-matchen spelades 5 oktober 1941 – samma vecka som 
Tysklands krigsmakt inledde sin höstoffensiv mot Moskva – får informationen 
om fotbollsmatchen plötsligt betydelse. Matchen spelades på nationalarenan 
i Solna i närvaro av både kung Gustav V, kronprinsen, statsministern och 
Tysklands ambassadör. Kungen hälsade inte bara på Garvis utan hälsades också 
med Kungssången av Solnapubliken och med traditionell nationalsocialistisk 
hälsning av tyska landslaget. Får vi dessutom veta att 3–2-matchen spelades 20 
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september 1942 på Olympiastadion i Berlin får även denna matchinformation 
mening och betydelse. Det svenska fotbollslandslaget hade under flygningen 
från Skåne till Berlin fått tysk jaktplaneskort inför hotet av allierade flyganfall. 
Det var samma vecka som Tysklands attack mot Stalingrads centrum inleddes 
på allvar. 

Sverige–Tyskland 4–2 (2–1)
Sveriges mål: 24:e Carlsson, 28:e Mårtensson, 49:e Carlsson,  
80:e Carlsson. Publik: 36 532. 

Sverige–Tyskland 3–2 (2–2)
Sveriges mål: 7:e Nyberg, 44:e Carlsson, 63:e Mårtensson.  
Publik: 90 000.

Samma historiska fakta har nu en annan betydelse än vid den ursprungliga 
läsningen. För den fotbollsintresserade räckte det kanske med informationen 
om AIK-spelaren Garvis för att mening skulle skapas. För de flesta är 
informationen om 1941–42 tillräcklig för att skapa associationer och betydelse: 
Tyskland 1941–42 leder tankarna till Hitler, förintelsen och anfallskrig. Hur 
kunde Sverige spela fotboll mot Tyskland samma veckor som detta pågick? 
Samma historiska fakta skapar nu meningsfulla frågor och tankar. 

Hur skapar egentligen individen historieförståelse?

Detta exempel visar hur tunn gränsen kan vara mellan meningslös eller 
meningsfull historisk information. Samma historiska data kan uppfattas som 
både meningslös eller meningsfull. Den historiska informationens flyktiga 
och komplexa karaktär kan sägas utgöra ett historiedidaktiskt dilemma 
som har förföljt historielärare, elever, studenter och forskare under lång tid 
– världen över. Denna bok handlar om detta dilemma och försöken att lösa 
det. Hur skapar egentligen individen historieförståelse? Boken handlar om ett 
forskningsområde som knappast ännu presenterats i Sverige: undervisning och 
lärande i historia.

Ett undervisnings- och ett forskningsproblem 
Det är en allmän erfarenhet – som jag senare ska visa – att det är meningslös 
faktamemorering som ofta har dominerat historieundervisningen i skolan – 
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inte bara i Sverige utan också internationellt. Den historiska information som 
skolan har levererat har eleverna inte uppfattat som meningsfull och de har 
snart glömt den. Till dilemmat hör också att detta inte är något nytt fenomen. 
I över hundra år – sedan slutet av 1800-talet – har vi varit medvetna om 
att historia i skolan inte primärt handlar om att memorera historiska fakta. 
Redan då sågs detta som gammalmodigt. Redan då formulerades tankar om 
att historieundervisning i skolan skulle lära eleverna att ”tänka historia” inför 
nutidens och framtidens frågor. Ändå har meningslös faktamemorering i hög 
grad fortsatt att dominera.

Vi vet nu alltmer om undervisning och lärande i historia 
och både forskare och lärare har  fått verktyg att utveckla 
teori och praktik

Dilemmat är alltså internationellt – och gammalt: Lärare och elever vet att 
historiska fakta egentligen inte är det viktiga, men ändå fortsätter de att 
dominera undervisningen. Det finns ett gap mellan målen i skolan – varför 
historia? – och hur historieundervisningen ser ut i praktiken. Detta är det 
historiedidaktiska dilemmats undervisningsproblem. 

Den andra sidan av dilemmat är ett forskningsproblem. Gapet mellan de 
didaktiska varför- och hur-frågorna motsvaras inom den historiedidaktiska 
forskningen av ett gap mellan forskare intresserade av historieundervisningens 
filosofi och forskare intresserade av historieundervisningens lärandeteori. De 
förstnämnda har företrädesvis befunnit sig vid historiska institutioner, de senare 
vid pedagogiska institutioner. Detta kan sägas ha varit det historiedidaktiska 
dilemmats forskningsproblem – forskarna har befunnit sig på olika platser i 
vetenskapssamhället och stött på svårigheter när det gäller att organisera 
gemensam forskning.

Men det finns anledning till optimism! Boken presenterar de framsteg som 
tagits under senare decennier. Vi vet nu alltmer om undervisning och lärande 
i historia och både forskare och lärare har fått verktyg att utveckla teori och 
praktik. Dessa verktyg kan kallas narrativa och de hjälper individen att både 
minnas och analysera ”historiens historier”. Genom att bli medveten om 
berättelsens delar – aktörer, problematik, händelser och resultat – kan individen 
lära sig att både konstruera och dekonstruera historia – att tänka historia och 
bli historiemedveten. 
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Inledning 

Den svenska utvecklingen: brytningen 
mellan historia och pedagogik – från 
historiepedagogik till historiedidaktik

När Birgitta Odén, professor i historia i Lund, i början av 1980-talet tog 
upp undervisningsfrågor vid en historikerkonferens använde hon ordet 
”historiepedagogik”. Hon gjorde det i en tid då historieämnets nytta och 
relevans länge ifrågasatts under de radikala 1960- och 70-talen. Redan 
1968 hade hon själv i Historisk tidskrift skrivit en artikel, Clio mellan 
stolarna, och diskuterat samarbete med samhällsvetenskapen och diskuterat 
värderingar och prioriteringar inom forskningen. När hon vid 80-talets början 
uppmärksammade sina historikerkollegor på undervisningsfrågor, talade hon 
om forskningsresultatens användbarhet på olika nivåer i utbildningshierarkin 
och överföringsproblemen.1 Birgitta Odéns intresse för undervisningsfrågorna i 
historia stimulerades sannolikt vid denna tid av en profil vid lärarutbildningen 
i Malmö – Christer Karlegärd. Han var intresserad av varför- och vad-frågorna 
inom historieundervisningen och ifrågasatte traditionen att skolan blott skulle 
överföra den ”objektiva” historia som skrivits av historikerna.2 

Det var i denna miljö Birgitta Odén kom att använda ordet historiepedagogik. 
Termen skulle inte komma att spela någon nämnvärd roll i fortsättningen 
och har nästan glömts bort. Den är omnämnd här mest för dess symboliska 
betydelse – den förutskickade ju ett möte mellan historia och pedagogik. Detta 
möte mellan disciplinerna skulle också inom kort äga rum – men bara för att 
snart nog åter brytas… 

När Birgitta Odéns konferensinlägg publicerades 1982 hade hon redan 
ändrat ordet historiepedagogik till historiedidaktik och samma år var Christer 
Karlegärd svensk initiativtagare till den första Nordiska historiedidaktik-
konferensen i Kungälv. Tysk och dansk historiedidaktik skulle härefter i hög 
grad sätta sin prägel på hur svenska historiker och lärarutbildare i historia 
skulle uppfatta de frågor man kom att ägna sig åt. Utvecklingen som följde 
under 1980- och 90-talen och det nya seklets första år, har i flera arbeten väl 
beskrivits av Klas-Göran Karlsson och Bengt Schüllerqvist, historiker i Lund 

1 Schüllerqvist, B (2005), Svensk historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådet rapport 2005/9, s 8.
2 Aa, s 70. Karlsson, K-G (1997), Historiedidaktik och historievetenskap - ett spännings-fyllt 
förhållande. Karlegärd, C & Karlsson, K-G (red), Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur, s 33.
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och Karlstad.3 Jag behöver därför inte närmare beskriva detaljerna i förloppet, 
utan begränsar mig i det följande till några iakttagelser vad gäller det ovan 
anslagna temat: Från historiepedagogik till historiedidaktik.

1980-talet beskrivs av Schüllerqvist som en expansiv period med ”aktivitet 
på flera arenor” och en utveckling som ”såg ganska lovande ut”. Såväl historiker, 
pedagoger som lärarutbildare genomförde gemensamma konferenser och gav 
ut antologier tillsammans. Två historiedidaktiska avhandlingar skrevs: en vid 
en historisk institution, en vid en pedagogisk. De behandlade läroplansteori och 
historiebruk i samhället. Denna intresseinriktning mot en samhällsorienterad 
historiedidaktisk forskning delades av många – men långt ifrån alla.4

Hur olika forskare ska kategoriseras är problematiskt, men utifrån 
Schüllerqvists beskrivning kan två grupper urskiljas vid denna tid: 

– en samhällsorienterad forskning genomförde läroplans-, historiebruks- och 
läromedelsteoretiska undersökningar likt de nämnda avhandlingarna. Den repre-
senterades framför allt av forskare som Thomas Englund och Klas-Göran Karls-
son, men även Staffan Selander som också studerade läroböcker i historia. De 
kan sägas ha varit intresserade av historieundervisningens betingelser och för 
hur historia användes i samhället utanför skolan.

– en metodiskt inriktad forskning genomförde undersökningar med experiment, 
observationer och intervjuer i skolmiljö. Den representerades framför allt av pe-
dagogiska forskare som Ference Marton, Ola Halldén och Gunilla Svingby. De 
var intresserade av elevers förståelse och lärande i historia.5

Utvecklingen kan således förstås som ett triangeldrama 
mellan fackhistoriker – fackpedagoger – ”historiedidaktiker”

Denna uppdelning av den historiedidaktiska forskningen som utvecklades 
under 80-talet är en förenkling. Klas-Göran Karlsson gör också en annan 
uppdelning av forskarna; han beskriver utvecklingen som en diskussion 
mellan representanter för den vetenskapliga historien och fackpedagoger. Han 
beskriver det också som ett möte mellan historieforskare och historiedidaktiker 
(eller ”vetenskaplig tradition” kontra ”didaktisk tradition”). Vilken kategori-
sering man än gör är man emellertid ense om att historiker, pedagoger och 
lärarutbildare arbetade sida vid sida under en stor del av 80-talet.6

3 Karlsson, K-G (1997), Karlsson, K-G (2004a), Historiedidaktik: begrepp, teori och analys. 
Karlsson, K-G & Zander, U (red), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund. 
Studentlitteratur. Karlsson, K-G (1998), Den svenska historiedidaktiken och den dubbla historiska 
paradoxen, Larsson, H-A (red), Historiedidaktiska utmaningar, Jönköping University Press. 
Schüllerqvist, B (2005).
4 Schüllerqvist, B (2005), s 8, 14ff.
5 Schüllerqvist, B (2005), s 14ff, 66ff.
6 Karlsson, K-G (1997), s 28ff.
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Från slutet av detta decennium och under 90-talet hände emellertid något. 
”Aktiviteten på flera arenor” bröts. Schüllerqvist menar att det fanns en klyfta 
mellan forskarna och att det saknades en gemensam plattform. De pedagogiska 
forskare som deltagit vid den tredje nordiska historikerkonferensen 1987 
återkom inte. Inga nya avhandlingar med historiedidaktisk inriktning skrevs, 
seminarier och tidskrifter lades ner… det blev ”en svagare utveckling”.7

Orsaken till den brutna, svagare, utvecklingen framstår än i dag som något 
gåtfull. Klas-Göran Karlsson som analyserat mötet mellan vetenskaplig och 
didaktisk tradition skrev 1997: 

Diskussionerna mellan parterna under 1980-talets första hälft har 
tyvärr inte avsatt något omfattande källmaterial, utan måste återskapas på 
relativt fri hand utifrån personliga hågkomster och det mycket begränsade mate-
rial som utgörs av konferens- och projektrapporter. Särskilt tystnaden från före-
trädare för det historikervetenskapliga samhället är i sammanhanget besvärande 
och vittnar om en stor och bestående klyfta.8

Här betonar Karlsson alltså en klyfta mellan historiker och didaktiker. Han 
menar att de professionella historikerna var i ointresserade av andra former 
av historieförmedling än traditionellt historievetenskapliga. Året därpå, 
1998, förklarar Karlsson historiedidaktikens stagnation dessutom med vissa 
pedagogers (företrädare för pedagogikämnet) starka inflytande över svensk 
skola.9 Denna beskrivning av maktkamp mellan pedagoger och historiker har 
senare betonats av Schüllerqvist 2005:

Min bild är också den att utformningen av den svenska historiedidaktiska are-
nan i stor utsträckning kan förstås utifrån spänningar mellan historiker och pe-
dagoger.10

Utvecklingen kan således förstås som ett triangeldrama mellan fackhistoriker – 
fackpedagoger – ”historiedidaktiker”. 

Vilka som har kommit att räknas till den senare gruppen kan sägas ha 
bestämts av utvecklingen under det sena 1990-talet och under 2000-talets 
första år. Den inriktning som historiedidaktiken tagit i Sverige under denna 
tid kan beskrivas som en seger för den samhällsorienterade forskningen 
– huvudsakligen genomförd av historiker (forskare som disputerat vid 
historiska institutioner). Klas-Göran Karlsson har beskrivit utvecklingen som 
”remarkabel” och ”explosiv” – rentav en ”didaktisering” av samhället och 

7 Schüllerqvist, B (2005), s 18ff.
8 Karlsson, K-G (1997), s 31f.
9 Karlsson, K-G (1998), s 26ff.
10 Schüllerqvist, B (2005), s 69. 
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historievetenskapen.11 Det ligger mycket i dessa ord – även om vi måste komma 
ihåg att det här är en ”segrare” som skriver historia! 

Antologier och avhandlingar har avlöst varandra åren innan och efter 
sekelskiftet – de flesta från eller i samarbete med lundamiljön. Historiebruk, 
historiekultur och betingelser för historieundervisningen kan sägas vara de 
nyckelord som bäst beskriver innehållet i denna forskning. ”State of the Art” 
kan väl antologin Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken 
från 2004 sägas representera. Denna bok illustrerar också den dominerande 
institutionella miljön för historiedidaktiken i Sverige: Av bokens 14 författare 
var hälften forskare vid Historiska institutionen i Lund, fyra vid andra 
akademiska institutioner eller vid gymnasieskolor i Malmö-Lund – de tre 
återstående fanns vid historiska institutioner i övriga delar av landet.12 

Syftet med denna bok är att återvända till den här lite
gåtfulla och paradoxala brytningen mellan historia 
och pedagogik i Sverige och söka få ihop trådarna igen

Jag ska inte här närmare beskriva innehållet i detta andra uppsving då det 
redan förtjänstfullt har gjorts i Bengt Schüllerqvists rapport 2005: Svensk 
historiedidaktisk forskning. Historiens samhälleliga funktioner och betingel-
serna för undervisning kan sägas vara huvudtemat i forskningen. Författarna 
har kommit från framför allt historiska institutioner men även etnologer, 
arkeologer och kommunikationsforskare förekommer. En avhandling har 
kommit från en pedagogisk institution. ”Exempel på historiedidaktisk diskussion 
i pedagogiska miljöer finnes, men synes ej ha någon större omfattning”13. 
Schüllerqvists beskrivning är mycket intressant särskilt med tanke på det 
uppdrag Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté ursprungligen, 
2003, ville ge honom: ”en kartläggning och en bedömning av svensk forskning 
om undervisning och lärande i historia”. Schüllerqvist beskriver i sitt förord 
hur han i diskussionen om uppdraget också betonade vikten av att föra in 
forskning under rubriken ”historiedidaktik” och ”samhälleligt historiebruk”. 
Rapportens innehåll kom också i huvudsak att just handla om denna typ 
av forskning. Avslutningsvis undrar han om forskning om undervisning och 
lärande i historia är ”historiedidaktikens tomma rum” men menar att det 
”kanske är att ta till i överkant.”(!) 14

11 Karlsson, K-G (2004a), 13. Elisasson, P & Karlsson, K-G, Historievetenskapen, historiedidak-
tiken och skolan, Opublicerat paper, konferensen Ämnesdidaktik i forskning och forskarutbildn-
ing, Karlstad 2005.
12 Karlsson, K-G (2004a).
13 Schüllerqvist, B (2005), s 22.
14 Aa, s 7, 69.
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Framför allt är det studier av Ola Halldén, professor i pedagogik vid Stockholms 
universitet, som finns i detta – i övrigt nästan tomma – rum. Schüllerqvist menar 
att det ”i första hand är (hans) undersökningar som gett intressanta resultat och 
bör utnyttjas i kommande forskning”. Något ökat intresse för forskning kring 
undervisningsprocess och lärande ser Schüllerqvist dock inte vid de historiska 
institutionerna.15

Sedan Bengt Schüllerqvist skrev sin rapport 2005, har förvisso en viss 
utveckling ägt rum i den riktning han där efterlyser. Han har själv tillsammans 
med Kenneth Nordgren varit delaktig i startandet av en forskarskola i Karlstad 
för licentiatuppsatser, där viss forskning inom området undervisning och lärande 
i historia bedrivits.16 Klas-Göran Karlsson och Per Eliasson har också startat en 
forskarskola i Lund–Malmö för licentiater i historiedidaktik, där viss forskning 
i denna riktning kan skönjas.17 Daniel Lindmark har startat en forskarskola 
i historia i Umeå med didaktisk inriktning mot historiska medier. I huvudsak 
är dock läget detsamma som när Schüllerqvist skrev sin rapport 2005. De 
svenska historiedidaktiska doktorsavhandlingar som har producerats 2006–
2013 kan alla sägas ha sin tyngdpunkt inom det område Schüllerqvist kallar 
”historiebruk, historiekultur och betingelser för historieundervisningen”. Ingen 
doktorsavhandling har sin tyngdpunkt i klassrummets undervisning och lärande.18 

Det finns i ljuset av denna lägesbeskrivning anledning att återkomma till 
Birgitta Odéns initiativ från 1980, när hon vid en historikerkonferens efterlyste 
historiepedagogik. Har hennes initiativ burit frukt? I en mening har det burit 
riklig frukt: Historiker – och andra – har engagerat sig för historiens samhälleliga 
funktioner och betingelserna för undervisning. Pedagogiken och pedagogerna 
tycks dock i stort ha lämnat arenan någonstans på vägen – under 90-talet. Vart tog 
de vägen? Vad hände på 90-talet? Denna bok tar sin utgångspunkt i denna gåta. 

15 Aa, s 72. 
16 Se till exempel: Olofsson, H (2011). Fatta Historia. En explorativ studie om historieundervisn-
ing och historiebruk i en högstadieklass, lic uppsats, Karlstad University studies 2010:29.
17 Se till exempel: Rosenlund, D (2011), Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet 
mellan historia A och lärares prov och uppgifter, lic avh Malmö, de Laval, M (2011), ”Det känns 
inte längre som det var länge sedan”. En undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande, lic 
avh Lund, Alvén, F (2011) Historiemedvetande på prov. En analys av elevers svar på uppgifter som 
prövar strävansmålen i kursplanen för historia, lic avh Malmö, Persson, B (2011), Mörkrets hjärta 
i klassrummet. Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen, lic avh Malmö,
18 Nordgren, K (2006), Vems är historien?: historia som medvetande, kultur och handling i det 
mångkulturella Sverige, ak avh Karlstad, Ammert, N (2008), Det osamtidigas samtidighet: his-
toriemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år, ak avh Lund, Nygren, T (2009), 
Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier, ak avh Umeå, Hansson, J 
(2010), Historieintresse och historieundervisning: Elevers och lärares uppfattning om historieäm-
net, ak avh Umeå, Vanja, L (2010), I historiekanons skugga: historieämne och identifikations-
formering i 2000-talets mångkulturella, ak avh Lund, Potapenko, I (2010), Historiemedvetande 
och identitet: om historiens närvaro i några estniska ungdomars liv, ak avh Stockholm, Wibaeus, 
Y (2010), Att undervisa om det ofattbara: en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet 
Förintelsen i skolans historieundervisning, ak avh Stockholm, Sjöberg, E (2011), Battlefields of 
Memory: The Macedonian Conflict and Greek Historical Culture. ak avh Umeå.
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Syftet med denna bok är att återvända till den här lite gåtfulla och paradoxala 
brytningen mellan historia och pedagogik i Sverige och söka få ihop trådarna 
igen. Man kanske kan uttrycka det så att jag vill ta upp Schüllerqvists och 
Vetenskapsrådets kastade handske angående vad som ”bör utnyttjas i 
kommande forskning” – det vill säga kognitivt inriktade undersökningar kring 
undervisning och lärande i historia.

Historieförståelse 
I november 2007 var Ola Halldén, professor i pedagogik, inledare vid 
Ämnesdidaktiskt forum (hum-sam) i Stockholm. Seminariet var förlagt till 
Historiska institutionen vid Stockholms universitet. På frågan om han någonsin 
tidigare inlett ett seminarium vid denna institution svarade han nekande och 
därefter berättande han om sitt deltagande i 1980-talets historiedidaktiska 
samarbete i Sverige. Hans minnesbild var att historikerna i huvudsak varit 
intresserade av frågan: ”varför historia?”. Däremot fanns lite intresse för 
frågor om historieförståelse – Halldéns egen intresseinriktning. Hans bidrag 
vid den Nordiska historikerkonferensen 1987 var också: Om elevers förståelse 
av historieundervisning. 19

Internationell teoribildning kring undervisning och lärande 
i historia har sällan använts i Sverige för empirisk forskning

Halldén kom härefter – under 90-talet – att publicera en rad uppsatser kring 
elevers historielärande, historieförståelse och begreppsbildning i anglosaxiska 
tidskrifter och antologier. (Under det nya seklet har hans forskning lämnat 
historia och fått en annan inriktning). Halldén kom under 90-talet att 
ingå i en alltmer livaktig internationell forskningsmiljö som intresserade 
sig för undervisning och lärande i historia. Halldéns uppsatser – eller hans 
internationella kollegors arbeten – har emellertid sällan refererats i den svenska 
historiedidaktiska forskningen. 

Här börjar alltså något av en paradox framträda: När den ”svagare 
utvecklingen” börjar för svensk historiedidaktisk forskning verkar det som om den 
anglosaxiska forskningen kring undervisning och lärande i historia upplever ett 
uppsving. En rad arbeten kring undervisning och lärande i historia publicerades i 
särskilt anglosaxisk miljö från och med 1980- och 90-talen. Det område som alltså 
beskrivits som ett i det närmaste ”tomt rum” inom den svenska historiedidaktiken 
tycks alltså vid denna tid vara på väg att möbleras i USA och England. 

19 Halldén, O (1988). Om elevers förståelse av historieundervisning. Historiedidaktik i Norden 3, 
Angvik, M, Castrén, M, Karlegärd, C, Lorentsen, S, Nielsen, V O (red). Lärarhögskolan i Malmö. 
1819
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Internationell teoribildning kring undervisning och lärande i historia har sällan 
använts i Sverige för empirisk forskning. Jag kommer inledningsvis söka beskriva 
denna teori och därefter använda den i ett par empiriska undersökningar i 
svensk skolmiljö. De kan också beskrivas som pilotundersökningar därför att 
vi måste lära oss krypa innan vi kan gå. Som Schüllerqvist visat finns få sådana 
undersökningar på svensk botten så erfarenheterna här är få.

Bokens disposition
Bokens kapitel 1 visar att Birgitta Odén förvisso hade sina utländska 
föregångare när hon i början på 1980-talet vände sig till historiker och talade 
om ”historiepedagogik”. Det var inte första gången historieämnet befann 
sig kris och fordrade uppmärksamhet från de professionella historikerna. 
Historieämnets nytta och relevans i skolundervisningen har utmanats under hela 
1900-talet under trycket av dramatiska samhällsförändringar och modernisering. 
Historiker, pedagoger och andra har sökt ge svar – stundom i konkurrens, men 
också i samarbete. Mot slutet av seklet syns också tydliga tecken på fruktbärande 
samarbete. I särskilt anglosaxisk miljö har forskare i historia och pedagogik 
tillsammans utvecklat ny kunskap om undervisning och lärande i historia. 
Historisk teori och pedagogisk teori har kunnat befrukta varandra. 

Historiker, pedagoger, lärarutbildare och lärare har alltmer arbetat sida vid 
sida. Författaren till denna bok har själv under olika perioder intagit rollen 
av såväl forskare i historia, lärare i historia i den svenska grund-, gymnasie- 
och högskolan, lärare och forskare inom lärarutbildningens ämnesdidaktik 
samt författare av läromedel i historia. Texten är således i sig ett exempel 
på denna tendens till möten mellan olika typer av ”kunskapsproducenter” i 
historia. Sannolikt befinner sig denna kunskapsutveckling ännu i sin linda och 
vi kommer se en fortsatt utveckling.

Denna nya kunskap behövs förvisso. I kapitel 2 beskrivs hur elevens 
möte med historien i skolmiljön verkar vara problematisk. Trots ett sekel av 
ansträngningar tycks skolundervisningen i historia fortfarande dras med gamla 
problem. De ”stora berättelserna” verkar i skolan ha haft svårt att framstå som 
meningsfulla eller begripliga. Det förgångna består ju av så mycket information 
med så många vändningar att ”själva meningen” med det hela lätt verkar går 
förlorad. Kapitlet avrundas med en frågeställning som återkommer i följande 
kapitel: Vad är narrativ kompetens och hur kan denna utvecklas?

Det finns anledning till optimism. Vi vet i dag alltmer om hur individen 
möter det historiska stoffet och skapar sin förståelse för detta. I kapitel 3 
beskrivs hur kognitiv teori använts i forskning av undervisning och lärande 
i historia. Historien består ju av en närmast oändlig mängd information och 
hur vårt medvetande organiserar alla dessa fakta till något meningsfullt är en 
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komplicerad process. Abstrakta samhälleliga strukturer och processer måste 
förstås. Kapitlet beskriver forskning kring hur denna förståelse skapas. Vi kan 
nu bättre beskriva vilka kognitiva redskap vi behöver för att denna process ska 
leda till historisk förståelse. Bokens teoretiska delar är framför allt inriktade 
mot att diskutera hur sådana redskap bör vara beskaffade. En grundtes i 
forskningen kan sägas vara att det är narration och narrativa redskap som är 
nyckeln till historiskt tänkande och historieförståelse.

Kapitel 4 fördjupar diskussionen kring narration och narrativa redskap 
genom presentation av former och forskning kring lärande av olika slag 
av rollspel och simulationer i historia. Dessa verktyg har utvecklats inom 
miljöer där inte minst historiker och pedagoger samverkat. Forskning kring 
undervisning och lärande med dessa redskap i historia har utvecklats under 
särskilt 2000-talets första år och det är möjligt att börja operationalisera 
forskningsfrågor kring hur effektiva narrativa redskap bör vara beskaffade. I 
följande två kapitel genomförs två empiriska undersökningar kring användning 
av narrativa redskap – rollspel – i historia.

Kapitel 5 beskriver två gymnasieklasser som under ett läsår läst historia med 
hjälp av ett antal rollspel i ett fiktivt europeiskt land under 700 år. Under läsåret 
fick eleverna arbeta med ett antal scenarion från feodalsamhället till nutid i 
form av rollspel. Individuella övningar, gruppövningar och helklassövningar 
genomfördes med eleverna i aktörsroller från olika stånd/klasser. Läsårets 
slutuppgift var essän ”Min släkt och mitt land under 23 generationer” som 
är föremål för textanalys i undersökningen. Har eleven tillägnat sig narrativa 
redskap? Har eleven lärt historiskt tänkande?

Kapitel 6 beskriver hur 7 gymnasieklasser lärt nutidshistoria med rollspelet 
”Minister för en dag”. Eleverna har i detta spelat regeringarna i ett av 5 länder, 
A–E. De fiktiva ländernas karakteristika är baserade på verkliga länders historia 
och situation. Grupperna får i spelet styra sina länders utveckling, dels den 
inre utvecklingen genom att bestämma landets budget, dels utrikespolitiken 
genom överenskommelser med de övriga grupperna (länderna). Det viktigaste 
primärmaterialet i denna undersökning utgörs av 125 enkäter där eleverna 
besvarat öppna frågor efter genomförd övning. Preliminära frågeställningar 
för bearbetningen av dessa texter liknar frågorna i den första undersökningen: 
Har eleven tillägnat sig narrativa redskap? Har eleven lärt historiskt tänkande?

Slutkapitlet, kapitel 7, diskuterar de kognitiva och fysiska – narrativa – 
redskapens betydelse för individers historiska tänkande och historieförståelse. 
Hur bör de vara beskaffade i ett demokratiskt – icke-auktoritärt – samhälle 
för att tjäna ”medborgarfostran” i historia? Svaren pekar mot redskap som 
är ”öppna” till sin karaktär – narrativa redskap som både möjliggör ett 
självständigt historiskt tänkande och samtidigt anlägger en skolad historisk 
referensram.
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Kapitel 1

Historieämnets kriser och forskning 
kring undervisning och lärande 
i historia under 1900-talet

Forskares intresse för olika samhällsfenomen har väl alltid varit beroende 
av själva samhällsutvecklingen i stort. Så verkar också fallet ha varit med 
forskarnas intresse för historieämnet i skolan under 1900-talet. Seklets drama- 
tiska förändringar har påverkat forskarnas engagemang rörande historie-
undervisningen i skolan. Ämnet har flera gånger ifrågasatts vilket gång på 
gång har lett till att historiker dragit ut för att försvara ämnets legitimitet. 
Det har inneburit att man dels utvecklat synen på historieämnet och dess 
syften, dels drivits till både konflikter och samarbete med samhällsvetare och 
pedagoger. 

I detta kapitel ska ges en tentativ skiss av utvecklingen under 1900-talet 
med utgångspunkt i anglosaxisk miljö. Forskning om historieundervisning och 
historielärande har steg för steg blivit en angelägenhet för allt fler forskare och 
fler discipliner. Kunskapsområdet har blivit alltmer komplext. Vid 1900-talets 
slut har samarbeten mellan historiker och pedagoger blivit alltmer utvecklat. 
Det har lett till en kognitiv forskning kring undervisning och lärande i historia 
vars teoribildning kommer att beskrivas närmare i följande kapitel.

Vid 1900-talets inledning:  
”historical mindedness”
Vid tiden för det förra sekelskiftet – under 1890-talet – tedde sig historie-
ämnets framtid ytterst osäker på andra sidan Atlanten. I USA fanns vid 
denna tid blott dryga tiotalet professorer och på de flesta college lästes ämnet 
bara som supplement i de klassiska programmen. På high schoolnivån blev 
ämnet vanligare men saknade helt en nationell läroplan för innehållet. Det 
stora landet genomgick en snabb industriell och social utveckling och de 
klassiska skolämnenas utbildningsvärde var starkt ifrågasatt av företrädare 
för naturvetenskap, matematik och språk. Historikerna var på defensiven 
i denna debatt. En av de ledande inom utbildningsväsendet, Charles Eliot, 
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fann historia ”in a humiliated condition” med ”no proper place in American 
education”.20

Det gällde att visa att studiet av historia ledde till mental 
utveckling och ”intellectual power”.  Man måste visa att 
ämnet stod på en substantiell kunskapsgrund för utveckling 
av ”habits of mind”.

En organisation för historielärarna och professorerna hade emellertid bildats 
– American Historical Association. Dess första viktiga uppgift blev också att 
söka skapa legitimitet för historieämnet i skolan. Det saknades inte bara en 
läroplan – det saknades överhuvudtaget en uppfattning om ämnets funktion i 
utbildningsväsendet. En kommitté med sju historiker bildades som fick i uppgift 
att visa historieämnets ”educational value”. Det gällde att visa att studiet av 
historia ledde till mental utveckling och ”intellectual power”. Man måste visa 
att ämnet stod på en substantiell kunskapsgrund för utveckling av ”habits of 
mind”. Man måste visa att det var ett intellektuellt krävande arbete – något 
mer än memorering av fakta.21

Kommittén började sitt arbete i december 1896 och levererade sin rapport 
ett par år senare. Den gick mycket grundligt tillväga och undersökte först 
undervisningspraxis genom enkäter och konferenser i USA. Sommaren 1897 
gjordes också klassrumsobservationer i Tyskland, Schweiz, Frankrike och 
England. Kommitténs kommentarer till resultaten är intressanta: goda skolor 
i hela USA har övergett gamla vanor och börjat använda material vid sidan 
av textboken, har insett bibliotekens betydelse och ger eleverna undersökande 
uppgifter – uppgifter som ska stimulera intresset och ”leading him to think and 
work in some measure independently, in order that he may aquire power as 
well as information”.22 

Dessa arbetssätt konstaterar man skiljer sig åt särskilt från Tysklands – det 
land man för övrigt anser som det bästa föredömet vad gäller till exempel 
lärarnas utbildning och utrustning. Men kommittén reagerar mot tyskarnas 
uppfattning att eleverna – före 18–19 års ålder – has no judgement to be 
appealed to och att det före denna ålder är elevens uppgift ”to absorb, not 
to argue or discuss – such, however, is not the system for making American 
citizens”. Inte heller Frankrike eller England erbjuder några föredömen. 

20 Orill,R, Shapiro, L (2005), From Bold Beginnings to an Uncertain Future: The Discipline of 
History and History Education, The American Historical Review Vol. 110, Issue 3., s 730.
21 The Study of History in Schools (1898). A Report to the American Historical Association by 
the Committee of Seven. http://www.historians.org/pubs/archives/CommitteeofSeven/index.cfm. 
Hämtat 130821. Utan paginering.
22 Aa.
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”We must endeavor in America to reach a system of our own”, konstaterar 
kommittén.23 

Därefter övergår man till att diskutera värdet av historia i skolan (secondary 
school, ca 12–17 års ålder). Inledningsvis slår man fast att den viktigaste 
uppgiften inte är att pojkar och flickor ska utvecklas till ”skolastiker” utan 
”ansvarskännande medborgare”. Historia ska fostra eleverna till att bli 
toleranta kvinnor och män. Man övergår härefter till att referera den moderna 
pedagogiska psykologins teorier om barnet som en ”reacting organism”. 
Lärarens uppgift är: ”to get pupils to think properly… not an accumulation 
of information, but the habit of correct thinking”. De sju historikerna i 
kommittén tar alltså här stöd i vad som skulle kunna kallas kognitiv teori och 
fortsättningen är till största del en beskrivning av vad som skulle kunna kallas 
kognitiva förmågor i historia – sammanfattat under begreppet ”historical 
mindedness”. I korthet kan de sammanfattas enligt följande:

– eleven ska se att samhället är i rörelse, ingenting är för evigt utan i ständig  
 förändring,
– eleven ska vänja sig vid att diskutera vad som varit när de diskuterar hur det  
 ska bli,
– eleven ska se orsak och verkan i samhället och kunna göra bedömningar om  
 framtiden,
– eleven ska få förmågan att organisera och systematisera historisk information  
 till en individuell produkt,
– eleven ska genom historiskt arbete utveckla fördomsfrihet, uppriktighet och  
 frispråkighet, 
– eleven ska utveckla sin föreställningsvärld.24

Historieämnet beskrivs i sig som ”a great instrument” för uppnåendet av dessa 
förmågor men man går också in på vad som skulle kunna kallas kognitiva 
redskap i historielärandet. De enklaste former av ”historical narrative” gör att 
eleven kan se en utveckling, hur orsak och verkan hänger ihop och hur olika 
fenomen liknar varandra. ”Comparative work” nämns också som ett sätt att 
nå historical mindedness. 

Kommittén ger också utrymme för vad som skulle kunna kallas mer 
traditionella motiveringar för ämnet i skolan. ”Dealing with the great and noble 
acts and struggles of bygone” men lyfts slutligen fram som ett arbetssätt för att 
lära personlighetens betydelse i historien. Det fanns alltså också utrymme för 
goda exempel i skolan historieundervisning och här verkar kommittén också 
vilja ge utrymme för en mer traditionell undervisning som lyfter fram nationens 
ärorika minnen.25 

23 Aa.
24 Aa.
25 Aa.
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Kommittén rekommenderade fyra års kontinuerliga studier med startpunkt 
i antikens historia och därefter från medeltid till modern tid i Europa, England 
samt USA. Upplägget skulle ge eleverna en uppfattning om hur frihetsidéns 
frön spritts via Västeuropa, England till USA och vidare. Kommitténs rapport 
levererades 1898 och den brukar ses som en success story i USA. Upplägget 
med fyra års kontinuerliga studier kom att nå stort genomslag i skolorna: i USA 
blev den nämnda läroplanen allmänt ett styrinstrument inom high school.26

Dess skrivningar om att relatera historiestudierna till nuet kan jämföras 
med John Deweys från följande år, 1899, i School and Society: ”Jag har sökt 
visa hur skolan skulle kunna anknyta till livet så att barnets erfarenhet på ett 
välbekant och alldagligt sätt överförs och kommer till användning i skolan… 
Relatera skolan till livet och alla studier blir med nödvändighet samstämda”. 
Dewey beskrev problemet med att undervisa i historia sålunda: ”Den måste 
verifieras genom hänvisningar till socialt liv. När den betraktas endast som 
historia, förläggs den till det förflutna och blir död och livlös”.27 

Tankarna på historical mindedness och anknytning till barnets livsvärld kan 
också jämföras med vår egen Carl Grimbergs tankar vid samma tid. Grimberg 
blev Sveriges viktigaste läroboksförfattare i historia vid denna tid. I förordet 
till andra upplagan av Sveriges historia för folkskolan utvecklar han 1909 flera 
liknande tankar. Grimberg betonar: ”Jag har särskilt sökt… väcka ungdomen 
till insikt om att även det som sker i våra dagar, är historia. Ty historien får 
inte bli en död museikunskap, en kuriositetssamling av märkvärdiga händelser 
– historia är liv och utveckling. Jag har sökt visa de unga, huru många stora 
uppgifter som vänta på sin lösning… så har jag velat i min mån bidraga 
till att ge åt undervisningen en praktisk syftning, att sätta den i förbindelse 
med den verklighet som rör sig omkring oss”.28 Även Grimbergs bok var en 
”framgångssaga” i upplaga efter upplaga under 1900-talets första hälft.

I såväl amerikansk som svensk undervisningsverklighet var det således viktigt 
att betona att historiska kunskaper hade betydelse för samhällets nutids- och 
framtidsfrågor. Denna retorik var dock en sak – att formulera en läroplan för 
historia och skriva läroböcker i historia en annan! Det är svårt att omedelbart 
se hur den amerikanska historikerkommittén – och Carl Grimberg – lyckades 
förverkliga sina tankar: Det läroplansförslag som kommittén levererade och 
den lärobok Grimberg skrev framstår som traditionella kronologiska krönikor 
över det historiska stoffet. Grimbergs Svenska historia tar sin startpunkt i 
stenåldern, avancerar snabbt nog till kristendomens seger för att därefter i 
huvudsak behandla kungar och krig. 

Att American Historical Association menade allvar med historical mindedness 
kom dock att visa sig. Under de följande två decennierna vägrade man envist 

26 Orill,R, Shapiro, L (2005), s 731f. 
27 Hartman, S. & Lundgren, U.P. & Hartman, R.M. red. (2004) John Dewey, Individ, skola och 
samhälle: Utbildningsfilosofiska texter. Stockholm: Natur och Kultur, s 51. 
28 Grimberg, C (1938), Sveriges Historia för folkskolan, Tionde upplagan, Stockholm, förord. 
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att stipulera ett mer ”mätbart” mål för historieämnet. Från de ledande inom 
universitet och college önskade man en tydligare styrning av kunskapsinnehållet 
i historiestudierna – bland annat för att öka antalet godkända som kunde 
fortsätta studier på högre nivå. Historikerorganisationen var emellertid orolig 
för att detta skulle leda tillbaka mot äldre förhållanden där elever endast hade 
testats på namn, årtal och händelser. Man hävdade därför envist att lärarna måste 
ha största möjliga flexibilitet och få använda olika metoder vid examinationen: 
”growth in power of historical thinking is much harder to measure than progress 
in mathematical knowledge or in linguistic facility”.29 

American Historical Association betonade alltså att historieämnet i skolan 
skulle vara inriktat på ”tänkande” och ”förståelse”. Det var höga mål som ställde 
såväl lärare som elever inför avancerade – kognitiva – uppgifter. Historikernas 
strategi för att legitimera historieämnet i skolan kan sägas ha varit offensiv genom 
hävdandet att historical mindedness innebär viktiga medborgerliga förmågor. 

Efter första världskriget och ryska revolutionen: 
”Social studies” och ”obsjtjestvovedenie”
Det första världskriget med de dramatiska politiska, sociala och ekonomiska 
omvälvningarna under 1920-talet skulle skapa nya förutsättningar för historia 
– världen över. 1921 segrade slutgiltigt ”de röda” mot ”de vita” i det ryska 
inbördeskriget och kastade det gamla samhället överända. Historieämnet skulle 
följa tsaregimen i graven. Samma år som bolsjevikerna segrade i Ryssland 
bildade samhällsvetarna i USA National Council for the Social Studies. 
De amerikanska samhällsvetarna skulle liksom bolsjevikerna ifrågasätta 
historieämnet och konsekvenserna skulle bli enorma.30

De amerikanska samhällsvetarna skulle liksom bolsje-
vikerna ifrågasätta historieämnet och konsekvenserna 
skulle bli enorma

I Sovjetunionen skapade den nya regimen en skola som skulle svara mot det nya 
samhällets visioner om nutiden och framtiden. Historieämnet ersattes under 
1920-talet av obsjtjestvovedenie, samhällsorientering. Det nya samhället skulle 
inte förklaras eller legitimeras av det förflutna. Samhällsorientering skulle 
spegla det frambrytande sovjetsamhällets sociala relationer och komplexitet.31 

29 Orill,R, Shapiro, L (2005), s 735.
30 Aa.
31 Karlsson, K-G (2004b), Historia och samhällsorientering - ett ansträngt förhållande. Karlsson, 
K-G & Zander, U (red), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund. Studentlit-
teratur, s 301.
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Statsvetarna, ekonomerna och sociologerna i USA resonerade på liknande 
vis. 1922–23 gick American Political Science Association, the American 
Economic Association och American Sociological Society till attack mot 
historieämnets ”monopol” i skolundervisningen. ”Progressiva” historiker 
ansågs också höra till denna grupp. De ansåg inte att historiskt tänkande 
baserat på kronologiskt berättande bidrog till lösandet av de dagsaktuella 
sociala problemen. Denna diskussion hade börjat redan före kriget bland 
historiker som sökte klarlägga meningen med historical mindedness. Det hade 
redan då hävdats att skolundervisningen borde utgå från ”the living present” 
och organiseras utifrån aktuella ämnen snarare än kronologiskt.32 

Denna kritik mot historieundervisningen tilltog nu i styrka under 1920- 
och 30-talen i USA. Den mest bestämda oppositionen verkar ha kommit från 
utbildningstjänstemän och från lärarutbildningar (historiker kom ibland 
nedsättande kalla dem educationists). De förespråkade en undervisning kring 
”nutidens samhällsfrågor”: Hälsa, medborgarskap, yrkesval, etik och liknande. 
American Historical Association och historikerna kom att driva åt olika håll i 
dessa frågor: Å ena sidan ett politiserat hävdande av historieundervisningens 
betydelse (utan mer utvecklade eller nyskapande motiveringar), å andra sidan 
samarbete med samhällsvetarna kring innebörden av social studies. I början av 
30-talet drev organisationen åt detta håll och man lämnade till och med över 
kontrollen av sin tidskrift till National Council for the Social Studies – The 
History Teacher’s Magazine ändrade också 1934 namn till The Social Studies.33 

Ungefär samtidigt som social studies således triumferade över historieämnet 
i USA inträffade märkligt nog en kontrarevolution i Sovjetunionen: Stalin 
återinförde historieämnet och gjorde det dessutom till skolans huvudämne. 
Det skulle stärka fosterlandskärlek och legitimera den rådande regimen. 
Samhällsorienteringens förespråkare fick göra avbön för att ha försummat 
kronologi och historiskt berättande.34 

Under mellankrigstiden kom således historieämnets ambitioner att vara ett 
ämne för ”nutiden och framtiden” i skolan att både ifrågasättas – och tas på 
allvar. Såväl historikerna själva som olika samhällsvetare kom att engageras i 
diskussionen – statsvetare, ekonomer och sociologer. Frågan om den verkliga 
innebörden av historical mindedness var således i hög grad aktuell men svaren 
kom att definieras av många icke-historiker. Många europeiska skolsystem följde 
detta spår under 1900-talet. I Sverige fick vi medborgarkunskap och senare 
samhällskunskap. ”Historien” lämnades medvetet eller omedvetet ofta åt sidan till 
förmån för de dagsaktuella sociala problemställningarna. Frågor om undervisning 
och lärande i historia i skolan hade blivit ett alltmer komplext kunskapsområde 
där historikerna kan sägas ha förlorat initiativet till samhällsvetare.

32 Orill,R, Shapiro, L (2005), s 740.
33 Aa.
34 Karlsson, K-G (2004b), s 302. 
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Utmaningarna mot historieämnet i skolan och dess legitimitet kan således 
sägas ha skapat tre typer av reaktioner:

– Historikers försök att utveckla ämnet till ett intellektuellt verktyg med  
 specifika kognitiva färdigheter – historical mindedness.
– Historikers kvarhållande vid ämnets olika traditioner av historism, källkritik  
 och positivism som ideal också för skolans undervisning. Inom dessa traditioner  
 betonades i olika grad ämnets betydelse för nationens ”minne” och kulturarv. 
– Samhällsvetares utveckling av social studies som svar på det moderna,  
 demokratiska samhällets frågor i en medborgarbildning där historia ingick  
 som en del av svaren. 

Efter andra världskriget och 68-revolten: 
”Geschichtsbewusstsein” och ”heritage” 

Tysk och dansk miljö under efterkrigstiden
1900-talets andra hälft har inneburit dramatiska växlingar för forskningens 
intresse för historia i skolan. De tre olika tendenser som redan utvecklats 
under 1900-talets första hälft har alla accentuerats under olika skeden. 
Mot århundradets slut har dock ett nytt forskningslandskap utvecklats. Det 
har inneburit ett närmare samarbete mellan historiker och pedagoger och 
utvecklandet av en kognitivt inriktad historiedidaktik. 

Utvecklingen påminner om vad som hade hänt i USA vid 
sekelskiftet och efter första världskriget. Ämnets nytta i  
ett modernt demokratiskt samhälle ifrågasätts nu även 
i Tyskland

I Tyskland behöll historikerna sitt försvar för historism, källkritik och den 
nationella historien under 1950- och in på 60-talet. Historikerna intresserade 
sig också för alltfler specialiseringar inom vetenskapen, till exempel medeltids-
historia eller social historia och överhuvudtaget inomvetenskapliga frågor. 
Under det sena 1960-talet och 70-talet inträffade emellertid studentrevolten i 
västvärlden vilket medförde något av ett paradigmskifte inom kulturlivet och 
en ny legitimitetskris för historieämnet i skolan.35

Orsakerna till legitimitetskrisen och paradigmskiftet behöver vi inte gå in 
på här men givetvis spelade arvet från nazismen och historikernas intresse för 

35 Andersson, B (2004), Vad är historiedidaktik? Göteborgs universitet. IFD-rapporter 2004:07, s 
22ff. 
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den nationella historien en viktig roll. Behovet av frigörelse, emancipation, 
från denna tradition kändes av många. Historieämnets funktion och roll i 
skolans läroplan ifrågasattes. Utvecklingen påminner om vad som hade hänt i 
USA vid sekelskiftet och efter första världskriget. Ämnets nytta i ett modernt 
demokratiskt samhälle ifrågasätts nu även i Tyskland. På ett sätt som påminner 
om hur ämnets nytta i ett modernt, demokratiskt samhället ifrågasatts i USA 
vid sekelskiftet och efter första världskriget ifrågasattes det nu i Tyskland. 
Samma utveckling mot social studies ägde också rum – men med benämningar 
som Politik, Gesellschaftswissenschaften eller Gemeinschaftskunde.36 

Historikerna hade två olika reaktioner: dels en konservativ som försvarade 
de traditionella ståndpunkterna inom utbildningen, dels en modernisering av 
historieämnet som innebar ett att man anpassade historieämnet till social studies. 
Mest känd är kanske Anette Kuhn som försökte utveckla historieundervisningen 
i denna riktning med begreppet Emancipation som överordnat mål.37 

Dessa två reaktioner överensstämmer nära med de amerikanska histori-
kernas reaktioner på utmaningen från social studies under 1920- och 30-talen. 
Intressant nog utvecklade de tyska historikerfilosoferna också ett tredje svar 
– ett svar som utgick från historieämnets egna villkor och specifika funktion: 
Geschischtsbewusstsein (historiemedvetande). Historikerfilosofen Jörn Rüsen 
som var en av arkitekterna bakom begreppet var kritisk till begreppet 
”Emancipation” som han dels menade inte var specifikt för enbart historieämnet, 
dels enbart betonade ämnets kritiska dimension och negligerade dess traditions-
bärande dimension. 

Skolan måste därför ge eleven ”narrativ kompetens” vilken 
är ”historiemedvetandets” syntes

Detta tredje svar kan också sägas vara en direkt motsvarighet till de 
amerikanska historikernas strävan att utveckla och legitimera historieämnets 
specifika funktion i skolan under 1890-talet som beskrivits ovan – historical 
mindedness. Rüsens och hans kanske främste efterföljare, den danskehistorikern 
och historikerdidaktikern Bernard Eric Jensen, hade precis samma ärende 
– att legitimera historieämnet i skolan. Deras diskussion kring begreppet 
historiemedvetande har också stora likheter med begreppet historical 
mindedness som utvecklades inom American Historical Association. I båda 
diskussionerna ses ämnet som ”a great instrument for intellectual power” 
respektive utgångspunkten för ”ett antal bildnings- och läroprocesser” som 

36 Rüsen, J (1988), Function of Historical Narration - Proposals for a Strategy of Legitimating 
History in School, Historiedidaktik i Norden 3, Angvik, M, Castrén, M, Karlegärd, C, Lorentsen, 
S, Nielsen, V O (red). Lärarhögskolan i Malmö, s 19ff. 
37 Aa, s 22.
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ska ha ett bruksvärde (Jensen) och betonar djupförståelse av historien för att 
hantera nuet och framtiden. 

Begreppet historiemedvetande har också stora likheter med 
begreppet historical mindedness

I båda fallen handlar det om att skoleleverna ska tillägna sig avancerade 
kognitiva färdigheter och insikter genom historieämnet. 

Rüsen menade 1987 att det bästa argumentet för historieämnets legitimitet 
i skolan är att alla behöver en ”historisk identitet”. Denna är en nödvändig del 
av den politiska kulturen i varje land. Skolan måste därför ge eleven ”narrativ 
kompetens” vilken är historiemedvetandets syntes.

Denna kompetens menade Rüsen når eleven när den kan integrera följande 
operationer:
– förmågan att göra specifika historiska erfarenheter (baserade på empiriska  
 iakttagelser),
– förmågan att tolka och integrera dessa erfarenheter,
– förmågan att använda de tolkade erfarenheterna för att artikulera en historisk  
 självförståelse.38

”Historisk narration” är vad Rüsen kallar för den ”integrerande syntesen” mellan 
dessa operationer och det som definierar och särskiljer historiemedvetande från 
andra typer av mänskligt medvetande. Historiemedvetandets funktion är alltså 
att ge individen orientering i det dagliga praktiska livet. Denna orientering 
menar Rüsen har två dimensioner: både en extern som relaterar till den egna 
kulturens utveckling och en intern som relaterar till individens eget liv.39 

Jensen har under 1990-talet vidareutvecklat Rüsens diskussion om historie-
medvetade. Hans utgångspunkt är också att legitimera skolans historieunder-
visning som han menar måste ha ett ”mer uppenbart bruksvärde” än tidigare 
för att inte bli irrelevant. Historiemedvetandebegreppet har tydliggjort att 
eleverna får ”historiska erfarenheter” även utanför skolan och skolans uppgift 
måste vara att utgå från dessa och ”kvalificera” dessa. Han urskiljer åtminstone 
fem läro- eller bildningsprocesser som ingår i historiemedvetandet och som 
eleverna bör utveckla – kvalificera – i skolan. 

Dessa läro- och bildningsprocesser är komplexa, sammanvävda processer 
som i korthet handlar om:

– individens identitet med den egna kulturen respektive möte med annorlunda  
 främmande kulturer,

38 Aa, s 24–36.
39 Aa, s 24–36
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– förståelse för människors handlingsval och värderingar bakom dessa val,
– förmågan att förstå och framställa sitt eget liv som en skapande process – en  
 berättelse.

Vilka operationer gör eleven–individen under dessa bildnings- och läroprocesser? 
Jensen använder inte som Rüsen termen operationer, men han använder 
implicit en motsvarighet när ha beskriver processerna. Han gör vissa försök 
att konkretisera och förtydliga vad dessa innebär i skolsituationen. Arbetet 
med identitet och mötet med det annorlunda innebär således enligt Jensen inte 
bara intellektuella insikter utan också känslor och åsikter i en socio-kulturell 
process som innehåller inlevelse och perspektivskiften. Arbetet med förståelse 
för handlingsval och värderingar bör innehålla ”kontrafaktiska analyser” där 
skönlitteratur, film och datorspel samt rollspel kan vara hjälpmedel för att 
bearbeta och ta ställning till dilemman. Förmågan att se det egna livet som en 
skapad berättelse fordrar arbete med historia som en ”öppen process” och där 
elevernas upplevda berättelser undersöks och återberättas.40

Jensen är historiker och historiefilosof men gör alltså även försök att 
konkretisera de – jag vill kalla det kognitiva handlingar och kognitiva redskap 
– som arbetet inom läro- och bildningsprocesserna bör innebära. Det kan alltså 
observeras att såväl Jensen som Rüsen utgår från historieundervisningens 
legitimitetsproblem och deras lösning innebär en historieundervisning vars 
mål skulle kunna karakteriseras som kognitiva förmågor kring identitet, 
empati, självförståelse och handlingsberedskap. Jag har redan påpekat likheten 
med begreppet historical mindedness som American Historical Association 
lanserade 1898.

I båda fallen har historiker eller historiefilosofer pekat på en utveckling 
av historieundervisningen som alltså innebär att eleven ska utveckla kognitiva 
strukturer som inte innebär en reproduktion av historiska strukturer (som 
Rüsen skrev: ”Historical consciousness is not the consciousness of the past”41). 
I båda fallen är det alltså inte pedagoger eller kognitiv teoribildning som har 
legat till grund – snarare filosofi eller historiefilosofi. Jag återkommer strax 
till den samverkan mellan historiker och pedagoger som internationellt skulle 
komma till stånd under 1990-talet. 

Anglosaxisk miljö under efterkrigstiden
Under decennierna efter andra världskriget verkar historikerna i USA helt ha 
glömt sina ”aktivisttraditioner” från seklets inledning. Då hade ju som nämnts 
deras organisation spelat en ledande roll för att ge styrinstrument för skolans 
läroplan i historia. I stället fortsatte nu, som före kriget, samhällsvetarna – 

40 Bernard, E J (1997), Historiemedvetande - begreppsanalys, samhällsteori, didaktik, Karlegärd, 
C & Karlsson, K-G (red), Historiedidaktik, Lund: Studentlitteratur, s 74–80.
41 Rusen, J (1988), s 23.
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antropologer, ekonomer och sociologer – att reorganisera läroplanerna för 
skolan. I grund och botten var de, enligt vissa historiker, ahistoriska, eller rent 
av antihistoriska, och tolererade endast historia som en samhällsvetenskap. 
Historien var i detta perspektiv bara relevant om den handlade om aktuella 
samhälleliga frågor.42 

Tidskriften Social Education visar något av symboliken i utvecklingen. Sedan 
30-talet hade den utgetts i samarbete mellan historiker och samhällsvetare. 1941 
togs den över av samhällsvetarna men fortfarande i samarbete med historikerna. 
1955 blev den ”officiell journal” för National Council of Social Sciences in 
collaboration med American Historical Association. Från och med januari 1969 
slutade man emellertid att nämna denna organisation på sin förstasida.43

Historieundervisningen fick också kritik under ”sputnikchocken” åren runt 
1960. Utmaningen från Sovjetunionens rymdprogram skapade inte bara de 
välkända diskussionerna kring matematik och naturvetenskap i skolan – även 
historieundervisningen kritiserades för ”antiquarianism and patriotism”. Ett 
federalt reformprogram drog igång – Amerherstprojektet – vilket kom att pågå 
under hela 1960-talet. Historieundervisningen borde befrämja ”critical qualities, 
the reasoned temper and judgement and perspective” – intellektuella kvalitéer 
man menade det amerikanska samhället saknade. Projektet sökte framför allt 
utveckla elevernas förmåga att arbeta med historiska källor och förstå att 
historien kan tolkas och formuleras ur olika perspektiv. Dessa kunskaper skulle 
eleverna bära med sig för ett livslångt lärande med relevans för det dagliga livet.44 

 Denna reformrörelse drevs av historielärare och historiker och verkar 
inspirerat av tankar kring såväl historical mindedness som synen på historia 
som social studies. Det visar att gränsen mellan dessa båda riktningar förblev 
otydlig under 1960-talet – vilket kan tolkas som ett svaghetstecken för 
historikerna och deras förmåga att visa historiedisciplinens kunskapskvalitéer. 
Under de följande decennierna skulle detta också medföra en reaktion där en 
mer traditionell syn på historieämnet i skolan åter fick styrka. 

Skräckhistorier om hur 17-åringar inte kunde placera 
amerikanska inbördeskriget i rätt decennium drev på 
debatten

1975 publicerades en undersökning i American Historical Review kring 
historieundervisningen i ett flertal stater. Författaren, Kirkendall, kom fram till 

42 Orill,R, Shapiro, L (2005), s 748.
43 Link, A (1985), The American Historical Association, 1884–1984: Retrospect and Prospect, 
American Historical Review, vol 90, no 1, s 14.
44 VanSledright, B (2011), The Challenge of Rethinking History Education, s 14ff.
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att ämnet var i kris och hotades av att ersättas av social studies.45 När Arthur 
Link, president i American Historical Association vid dess 100-årsjubileum 
1984, blickade tillbaka på det föregående decenniet var det med ett uttryck av 
stor oro för det egna ämnet. Skolans undervisning hade blivit helt fixerad vid 
”relevance, self-realization, inquery and discovery”. Han citerade Kirkendall 
som hållit tal till organisationen 1975 på temat: ”History is in crisis” och 
Link tillade: ”It still is, although there are now signs that thoughtful people 
throughout the country deeply regret the assault on history and the other 
liberal arts in the secondary schools”.46 Det är knappast en överdrift att påstå 
att Link här förebådade den rörelse som snart skulle starta vad som ibland 
kallats ”cultural wars” (eller till och med ”history wars”) både i USA och 
Storbritannien. 68-revolten – som på sin tid av vissa kallats kulturrevolution 
– mötte här sin motrörelse under 80-talets senare del och 90-talets inledning. 

Denna motrörelse utgick från ”den nya högerns” kritik mot kulturlivets 
politisering och multikulturella relativisering. Republikaner och tories på 
ömse sidor av Atlanten önskade återupprätta traditionella nationella värden. 
Även historieämnet drogs in i denna strid. De akademiska historikernas 
ökade intresse för New History – till exempel i form av kvinnohistoria 
eller svartas historia – eller postmodernism, uppfattades som ett hot mot 
upprätthållandet av kulturarvet och de nationella minnena. Den traditionella 
historieundervisningen stora sammanhållande berättelser fragmentiserades, 
manade man, av minoriteters och enskilda individers perspektiv på historien. 
Det fanns inte längre någon kanon som kunde hålla samman samhället.47 

Både administrationen under Georg Bush den äldre och Margareth Thatcher 
kom att engageras i försök att reformera skolans undervisning i historia – 
trots både amerikansk och engelsk tradition i att överlåta dessa frågor till 
den lokala nivån. Nu utvecklades i stället en debatt för att etablera National 
Standards. Skräckhistorier om hur 17–åringar inte kunde placera amerikanska 
inbördeskriget i rätt decennium drev på debatten. I sitt slutskede drog 
konflikten ända in i amerikanska kongressens plenisal: ”Georg Washington or 
Bart Simpson?” – en av ledamöterna ställde sina kollegor inför frågan: ”Which 
figure represent a more important part of our nation’s history for our children 
to study?”48 

Denna debatt om historia i skolan utvecklades parallellt med en boom 
för populärhistoria och en formlig industri kring vad som skulle kunna 
kallas kulturarvet – ”heritage”. Föreningar som genomförde historiska 

45 Doweny, M & Levstik, L (1991), Handbook of Research on Social Studies.Teaching and Learn-
ing, (Ed. Shaver, J), s 406.
46 Link, A (1985).
47 Timmins, G, Vernon, K, Kinelay, C (2005), Teaching and Learning History, SAGE, s 21ff.
48 Aa. s 22 samt Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S (2000), Introduction, Knowing, Teaching & 
Learning History. National and International Perspectives, (Ed. Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), 
New York University Press, s 1.
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rekonstruktioner och gestaltningar av olika slag lockade allt fler och kommersen 
kring nostalgi och historia började florera. Denna populärhistoria kom också 
att dras in i historiekriget. Särskilt vid högtidlighållandet av årsdagar av 
välkända nationella händelser kom kontroverser upp till ytan. I USA medförde 
500-årsjubileet av Columbus landstigning i Amerika liksom 50-årsdagen av 
atombomben mot Hiroshima animerade debatter om nationella minnen kontra 
perspektiv som ifrågasatte traditionella nationella tolkningar.49 

Utredningsarbeten påbörjades nu för att etablera nationella riktlinjer för 
skolundervisningens innehåll och mål i historia genomfördes också. Det skulle 
dock visa sig för både republikaner och tories att arbetet blev mer komplicerat 
än man tänkt sig. Arbetet kan sägas ha aktiverat professionella historiker och 
pedagoger och ett mer sofistikerat tänkande kring historieundervisningen fördes 
upp från forskarvärlden till den politiskt-administrativa nivån. Företrädare för 
strävan att skapa en historieundervisning baserad på fakta kring nationella 
minnen – heritage – tvingades samarbeta med historiker med andra perspektiv. 
Resultatet blev något av en kompromiss som kan sammanfattas med termen 
historical thinking. 

Vid 1900-talets slut: historical thinking

Storbritannien
I Storbritannien tillsatte toryregeringen mot slutet av 1980-talet en History 
Working Group. Målet var en National History Curriculum och premiär-
ministern engagerade sig personligen. Lärande av fakta kring Brittisk historia 
skulle enligt henne utgöra en grundbult i skolans historieundervisning. I 
England fanns emellertid sedan länge en utvecklad Piagetinspirerad forskning 
kring historieundervisning och historielärande. Redan från mitten av 1950-talet 
hade en jämn ström av undersökningar presenterats som byggde på Piagets 
stadieteorier om barns utveckling. Brittiska forskare hade applicerat dessa på 
barns lärande i historia under 1960- och 70-talen. Ett stort samarbetsprojekt 
började till exempel 1972 mellan universitet i Leeds och brittiska skolor 
(School’s Council Project History). Denna forskning hade lett till en alltmer 
sofistikerad syn på historieundervisning och historielärande.50 

Kritiskt tänkande, empati och flerperspektivism var 
problematiskt att kombinera med en kanon kring det 
brittiska nationella kulturarvet

49 Timmins, G, Vernon, K, Kinelay, C (2005), s 25f.
50 Doweny, M & Levstik, L (1991), s 401f.
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De tidigaste undersökningarna i denna forskningstradition pekade mot barns 
bristande förmåga att tänka hypotetiskt och deduktivt i historia. Jämfört 
med andra skolämnen verkade det som om barn och ungdom hade särskilda 
svårigheter i historia med abstrakt tänkande. Dessa resultat skulle emellertid 
mötas av stark kritik för brister i undersökningsmetoderna. I början av 
1980-talet hävdades det att historiskt tänkande inte var primärt deduktivt utan 
snarare påminde om konstnärens kreativa tänkande. Alternativa metoder för 
att undersöka barns historiska tänkande hade prövats. Dessa kombinerades 
med alternativa undervisningsmetoder där undervisningen baserades på olika 
typer av material såsom primärkällor, bilder och filmer. Resultaten av elevernas 
lärande – jämfört med kontrollgrupper – pekade på att stora framsteg kunde 
skapas som kunde förklaras med undervisningen – inte elevens ålder.51 

Vid samma tid, i början på 80-talet, utvärderades också School’s Council 
History Project, som sedan mitten av 70-talet genomfört försök med nya 
metoder i historieundervisningen på secondary level (ålder ca 12–16). Dessa 
hade syftat till att ersätta den traditionella kronologiskt baserade läroplanen 
med en tematisk. Den gamla innehållsbaserade namn och årtal – läroplanen 
hade ersatts av undervisning som syftade till att lära analytiska förmågor 
av olika slag. Arbetssätten i denna historieundervisning var inriktade på 
”doing history” där eleven genomförde källkritik och försök att rekonstruera 
händelser utifrån ett flertal olika källor. Förmågan till analytiskt tänkande, 
empati och flerperspektivism skulle främjas. En av utvärderarna, Dennis 
Shemilt, konstaterade 1980 att eleverna, jämfört med en kontrollgrupp, såg 
historieämnet som ”an explanation seeking discipline”. Han menade att 
ungdomar inte kunde nå en fullt utvecklad historieförståelse, men de ”can still 
develop and refine their understanding of history to a considerable degree”. 
Andra undersökningar från början av 1980-talet – som också undersökte 
elevers tänkande när primärkällor använts i undervisningen – pekade i samma 
riktning. Elever kunde nå ett kvalificerat tänkande kring historia och förståelse 
för historiska problem och hur man kan få kunskap om det förflutna.52

 Det var denna forskningstradition som Thatcher och hennes reformivrare 
var tvungna att ta hänsyn till. Det blev givetvis kontroverser – kritiskt tänkande, 
empati och flerperspektivism var problematiskt att kombinera med en kanon 
kring det brittiska nationella kulturarvet (vissa menar att man rent av ville 
återskapa viktorianska ideal). Ibland beskrivs konflikten som ”skills versus 
content”. Resultatet blev en kompromiss där eleverna påbördades en enorm 
mängd uppnåendemål.53 

51 Aa, s 402.
52 Aa, 402f, Timmins, 2005, 24, KTLH, 5. Denna forskning kommer beskrivas närmare i kapitel 
3.
53 Timmins, G, Vernon, K, Kinelay, C (2005), s 24
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USA
När USA drabbades av sitt ”history war” och ”battle over the curriculum” 
under 1980-talet saknades en stark forskningstradition kring undervisning och 
lärande i historia. Den starka ställningen för social studies hade medfört att 
forskningen hade centrerats mot andra områden än de som specifikt handlade 
om historia. Ännu i början av 1990-talet konstaterades att forskning kring 
undervisning och lärande i historia var ”thin and uneven”.54 

Viss forskning fanns – också här inspirerad av Piaget – kring barns 
tidsuppfattning. Precis som i Storbritannien hade den genomförts av pedagoger 
och lärarutbildare med hjälp av teoribildning inom kognitiv psykologi. Jerome 
Bruner, den berömde professorn med inriktning mot bland annat kognitiv 
psykologi, hade 1986 bidragit med Actual Minds, Possible Worlds och 
diskuterat narrationens likhet med historia. Berättelser handlar liksom historia 
om intentioner och handlingar utförda av specifika personer. Händelser 
är genom orsakssamband förbundna med varandra. Även små barn kan 
genom berättelsen få stöd att förstå tid och få historisk förståelse. Även här 
presenterades alltså forskningsresultat som var positiva till även mindre barns 
förmåga att lära historia.55 

1989 påbörjade så Bush-administrationen arbetet med National standards 
för historieundervisningen i ungdomsskolan. Grupper av historiker och 
historielärare kom att engageras i detta arbete. Vid Kaliforniauniversitetet i 
Los Angeles hade året innan bildats National Center for History in the Schools 
som fick det federala uppdraget att utarbeta nationella standarder. Detta center 
kom under följande år att genomföra undersökningar och konsultationer för 
att skapa ett nationellt dokument – ett dokument som kunde accepteras av 
aktörer på delstatsnivå. De motsättningar som kom upp till ytan kom att röra 
sig i liknande banor som omnämnts i Storbritannien. Skulle kurserna i USA:s 
historia eller i världshistoria fokusera på ett nationellt, västerländskt kulturarv 
eller på ett multikulturellt, globalt perspektiv?56 

Arbetet kom att pågå under 1990-talets första hälft med en betydande 
bredd i deltagandet. Det leddes av en grupp med 30 medlemmar represen-
terande utbildningsansvariga administratörer från federal nivå, olika ämnes-
organisationer representerande framför allt historia – American Historical 
Association, Organization of American Historians, National Council for 
History Education och Organization of History Teachers – men även före-
trädare för social studies. Dessutom fanns utvalda universitetshistoriker och 
klasslärare i historia med i ledningsgruppen. Denna ledningsgrupp kom i sin 

54 Doweny, M & Levstik, L (1991), s 400f.
55 Aa.
56 National Center for History in the Schools, http://nchs.ucla.edu/standards.html. Timmins, G, 
Vernon, K, Kinelay, C (2005), s 22f. Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S (2000), s 1ff.
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tur att samarbeta med hundratals skollärare i historia, utbildningsansvariga 
inom historia och social studies på delstatsnivå, universitetshistoriker med 
flera.57 

Likheten mellan skolans mål 1898 – historical mindedness 
– och skolans mål 1996 – historical thinking – är också 
påfallande

Slutligen kunde 1996 en reviderad version presenteras där man enats om dels 
fem ”Historical Thinking Standards”, dels ett antal epoker som kurserna i USA:s 
historia och världshistoria skulle innehålla. Dessa standards utvecklades från 
årskurs 4 till 12 i ett mycket omfattande dokument där dessa fem ”Historical 
Thinking Standards” vart och ett utvecklades med stor utförlighet (se exempel 
i bilaga 1). De fem typerna av historiskt tänkande som man utgår ifrån var:

– kronologiskt tänkande,
– historisk förståelse,
– historisk analys och tolkning,
– historisk undersökningsmetod,
– historiska problem och beslutsfattande.

Till varje typ av historiskt tänkande finns utförliga exempel med mål att nå 
för eleverna. National Center for History in the Schools har dessutom givit 
ut ett stort arbetsmaterial för elever och lärare i skolan där det visas hur man 
kan arbeta för att nå målen. Förutom dessa typer av historiskt tänkande finns 
angivet 10 olika epoker i USA:s historia respektive världshistorien som kan 
användas i arbetet. 

Arbetet med National standards för historieundervisningen i ungdoms-
skolan i USA kan således sägas ha engagerat en lång rad historiker på alla 
nivåer inom utbildningshierarkin. Arbetet påminner i hög grad om det 
utredningsarbete som American Historical Association självt hade genomfört 
1896–98. Likheten mellan skolans mål 1898 – historical mindedness – och 
skolans mål 1996 – historical thinking – är också påfallande. Den stora 
skillnaden mellan 1898 års dokument och dokumentet år 1996 kan sägas ligga 
i den samhälleliga och vetenskapliga kontexten. I 1990-talets USA hade såväl 
utbildningsexplosionen inom samhället som den kognitiva revolutionen inom 
vetenskapssamhället skapat helt andra förutsättningar för en fruktbärande 

57 http://www.nchs.ucla.edu/Standards/(hämtat 130723).
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fortsättning på den process som påbörjats. Under följande år finns också 
tecken på att ett nytt forskningslandskap inom området undervisning och 
lärande i historia har växt fram. Inom detta har aktörer – från olika nivåer 
i utbildningshierarkin och från såväl historia som pedagogik – mötts och 
utvecklat gemensam forskning.

Scholarship of teaching and learning
Arbetet i Storbritannien och USA med att skapa National standards för 
historieundervisningen hade aktiverat en lång rad historiker och pedagoger på 
olika nivåer inom utbildningshierarkierna. Man skulle kunna påstå att ”history 
wars” hade mobiliserat forskare intresserade av skolans historieundervisning. 
De regeringsinitierade projekten hade startat en arbetsprocess och ett tanke-
arbete som inte skulle avstanna när projekten avslutats. Tvärtom skulle man 
kunna påstå att de var början på samarbeten som under de följande åren gav 
upphov till en alltmer livaktig forskning kring undervisning och lärande i 
historia. Forskarna i USA skulle till yttermera visso snart bjuda in forskarna i 
Storbritannien i ett gemensamt projekt som åtminstone symboliskt kan ses som 
genombrottet för denna forskning.

American Historical Association hade nu åter, liksom hundra år tidigare, 
börjat intressera sig mer aktivt för undervisningsfrågorna i historia. Året efter 
de nationella standardena hade presenterats ägnade organisationen sitt årsmöte 
1997 åt den nya forskningen kring undervisning i historia. Peter Stearns, 
professor i historia och vicepresident i organisationen, bjöd in Sam Winburg, 
professor i kognitiv psykologi som presenterade forskning kring hur elever läser 
historiska texter. Andra presentatörer av ny forskning var Peter Seixas, historiker 
och lärarutbildare och Robert Bain, high schoollärare och doktor i historia. En 
fjärde paneldeltagare var historikern Amanda Podany från Kalifornien, som 
diskuterade interaktionen mellan historiker och lärare i ett samarbetsprojekt 
mellan universitet och skolor över hela delstaten. Diskussionsledare var två 
icke-historiker: Stanely Katz från American Council of Learned Societies samt 
Jerome Bruner. Symposiets sammansättning gestaltade de olika röster som den 
nya forskningen bestod av.58 

Stearns, Wineburg och Seixas fortsatte samarbetet och detta stimulerades 
snart ytterligare genom en inbjudan till en arbetskonferens vid Londons 
universitet med veteraner från den engelska lärarutbildningen i historia: Peter 
Lee, Alaric Dickinson, Rosalyn Ashby och Denis Shemilt. Dessa hade redan 
på 1970-talet varit spjutspetsar inom Schools Council History Project som 
omnämnts ovan. Amerikanarna kunde nu dra lärdom från sina brittiska kollegor 
och beslöt sig snart att pröva något som dittills inte gjorts i en Nordamerikansk 
kontext: Att sammanföra representanter från alla de grupper som har inflytande 

58 Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S (2000), s 5f.
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på undervisningen i historia – historiker, historielärare, lärarutbildare, 
psykologer med inriktning mot kognition och kultur, utbildningsforskare och 
skolutvecklare.59 

En grundbult i projektet var att allt akademiskt lärande är 
ämnesspecifikt och att allmänna strategier för att förbättra 
undervisningen har begränsat värde

Året därpå, 1998, samlades så en konferens vid Carnegie Mellon universitetet i 
Pennsylvania enligt denna sammansättning från både Nordamerika och Europa. 
Resultatet av konferensen blev en imponerande volym som kom ut år 2000: 
Knowing, Teaching & Learning History. National and International Perspectives 
med Stearns, Wineburg och Seixas som redaktörer. Det är en volym som i hög 
grad angav vilka frågor och vilken forskning som var aktuell vid sekelskiftet 
inom vad som beskrivs som new developments in history education research.60 

Boken innehåller 22 artiklar skrivna av 28 författare som mycket förenklat 
skulle kunna kategoriseras som dels historiker (9 författare/8 artiklar), 
dels pedagoger (19 författare/14 artiklar). Denna kategorisering bygger på 
nätuppgifter om författarnas utbildnings- och yrkesbakgrund. Som det främsta 
kriteriet har här räknats inom vilket ämne författaren har disputerat eller inom 
vilken typ av forskning han/hon varit verksam. Någon klar gräns mellan de två 
kategorierna kan inte dras men det är ändå tydligt att det här är två kulturer 
som har mötts. Historikerna har bedrivit någon typ av empirisk forskning 
inom historia vid en historisk institution, pedagogerna har som regel bedrivit 
forskning i anslutning till en lärarutbildning eller inom kognitiv psykologi. 
Inom båda kategorierna finns forskare som har erfarenhet av undervisning på 
high schoolnivå eller motsvarande. 

Detta samarbetsprojekt är emellertid bara ett exempel på den nya 
forskningsmiljö kring teaching and learning som har växt fram i den anglosaxiska 
världen under 1990-talet. Parallellt med arbetet på National standards och 
National Curriculum för ungdomsskolan i USA och Storbritannien togs också 
initiativ gällande college- och universitetsnivån. 1990 gav Carnegiestiftelsen 
ut rapporten Scholarship Reconsidered som diskuterade en ny syn på college- 
och universitetsutbildningens grundnivå. ”Scholarship of teaching” fördes fram 
som ett alternativ till den prioritering av forskning som universitetsvärlden 
sedan länge haft.61 Detta blev startskottet för en lång rad forskningsprojekt 
över hela USA där olika discipliner sökte utveckla ”scholarship of teaching 

59 Aa.
60 Aa.
61 Ernest L. Boyer, Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate (Princeton, N.J.: The 
Carnegie Foundation for the Advancement of Education, 1990.
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and learning” inom sina respektive ämnen. En grundbult i projektet var att 
allt akademiskt lärande är ämnesspecifikt och att allmänna strategier för att 
förbättra undervisningen har begränsat värde. Inom historieämnet deltog bland 
annat American Historical Association. Två essäer med särskild inriktning mot 
Scholarship of teaching and learning in history har producerats.62

I Storbritannien började statliga inspektioner av universitetsforskningen 
från mitten av 1980-talet och i början av 1990-talet inrättades en särskild 
inspektion av akademisk undervisning. I slutet av decenniet inrättades Institute 
for Learning and Teaching in Higher Education. Detta arbete har bland annat 
medfört att benchmarks har formulerats för varje ämne på olika nivåer. Dessa 
ska ange ”the nature and charachteristics in a subject (and) general expectations 
about the standards... at a given level”. För historia bildades en grupp bestående 
av 16 universitetshistoriker och år 2000 publicerades gruppen sitt arbete. Olika 
aspekter på universitetsutbildningen i historia har härmed formaliserats. Vad 
det kommer att innebära för de historiska institutionerna och dess lärare är väl 
ännu oklart men ett ökat intresse för forskning kring teaching and learning in 
history kan noteras. 2006 bildades International Society for the Scholarship of 
Teaching and Learning in History.63

Ett ökat intresse bland anglosaxiska historiker för forskning kring 
undervisning och lärande i historia kan således konstateras från och med 
1990-talet. Delvis har denna forskning bedrivits i samarbete med forskare 
inom pedagogik och psykologi och ofta med anknytning till lärarutbildningar. 
Forskningen har ibland bedrivits tillsammans med lärare i ungdomsskolan. 

Denna utveckling kan förklaras med de försök som gjordes från och med 
1980-talet av republikaner och tories att skaffa sig ökad kontroll över både 
ungdomsskolan och den högre utbildningen. 

Tilläggas kan att tankarna bakom scholarship for teaching and learning 
kan sägas ha förts till Sverige år 2000, då en utbildningsvetenskaplig kommitté 
bildades inom Vetenskapsrådet. Behovet av ämnesdidaktisk forskning 
betonades: ”Ämnesinstitutioner med undervisning inom lärarutbildningen bör 
i betydligt högre utsträckning beakta behovet av ämnesdidaktisk forskning 
som ställer frågor om hur det kunskapsstoff och de teorier som utvecklas inom 
de akademiska disciplinerna kan förmedlas och studeras i olika pedagogiska 
miljöer och som problematiserar relationen mellan akademisk disciplin och 
skolämne”. Kommittén skulle befordra ämnesdidaktisk forskning relevant för 
ungdomskolan, men också för universitetsutbildningen.64

62 Lendol Calder, William W. Cutler III, and T. Mills Kelly (2002), ”History Lessons: Histori-
ans and the Scholarship of Teaching and Learning,” in Disciplinary Styles in the Scholarship of 
Teaching and Learning: Exploring Common Ground, (Ed. Mary Taylor Huber och Sherwyn P. 
Morreale), Washington, D.C.: American Association for Higher Education and The Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching, s 45–67;  Pace, D (2004), ”The Amateur in the 
Operating Room: History and the Scholarship of Teaching and Learning,” American Historical 
Review 109, no. 4, s 1171–91. 
63 http://www.indiana.edu/~histsotl/blog/ hämtat 130826
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Därmed är också cirkeln sluten i denna inledning. Det var ju också, minns 
vi, Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté som 2003 ville ge 
Bengt Schüllerqvist uppdraget att göra ”en kartläggning och en bedömning 
av svensk forskning om undervisning och lärande i historia”. Uppenbarligen 
var kommittén, huvudsakligen sammansatt av pedagoger, inspirerad av den 
anglosaxiska utvecklingen under 1990-talet. 

Författaren till denna bok, en historiker, fick också 2003, tillsammans med 
pedagoger och lärarutbildare, ett bidrag från samma kommitté. De empiriska 
undersökningarna i kapitel 5 och kapitel 6 är resultat av arbete utfört genom 
detta bidrag.65

Samverkan mellan historiker och pedagoger 
och framväxten av kognitiv forskning kring 
undervisning och lärande i historia
I detta kapitel har framväxten av forskning kring undervisning och lärande i 
historia beskrivits. Syftet med denna beskrivning är att historiskt kontextualisera 
den forskning inom området som utvecklats i allt större omfång under särskilt 
de senaste 25 åren. Dess problemställningar och resultat kommer beskrivas 
närmare i följande kapitel. 

En forskningsmiljö som inkluderar både historiker och 
pedagoger har växt fram 

Framväxten av denna forskning under 1900-talet pekar mot ett viktigt 
förhållande: Begreppen historical mindedness, historiemedvetande (eller 
geschichtsbewusstsein/historical counsciousness) och historical thinking 
har formulerats under perioder då historieundervisningen – särskilt i 
ungdomsskolan – varit ifrågasatt eller i behov av legitimering. Begreppen har 
varit svar när historiker eller historiefilosofer haft inflytande och möjlighet 
att formulera agendan. När samhällsvetare varit inflytelserika har målen med 
undervisningen formulerats i termer av social studies. När politiker engagerat 
sig – särskilt Stalin och Thatcher framskymtar här! – har kronologi, fakta och 
nationens minne betonats. 

64 En förnyad lärarutbildning. Regeringens proposition 1999/2000:135, s 40f. 
65 Projektdeltagare var förutom undertecknad Torsten Madsén, Gunilla Lindqvist och Göran 
Swanelid. Detta samarbetsprojekt har jag tidigare beskrivit i Didaktikens forum 2007, nr 3, Hur 
förbättra samspelet mellan produktion och konsumtion av ämnesdidaktisk forskning? Hur kan 
utbytet mellan akademi och skola bli effektivt? Lärarhögskolan i Stockholm.
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En annan viktig iakttagelse – som hänger ihop med ovanstående – är att 
begreppen historical mindedness, historiemedvetande och historical thinking inte 
i sitt första skede har formulerats som en konsekvens av en empiriskt utvecklad 
forskning. Historical mindedness formulerades 1898 som ett resultat av två års 
utredningsarbete av 7 historiker som observerat historieundervisning i USA 
och Västeuropa. Det var visserligen ett digert enkät- och observationsmaterial 
man hade till förfogande men underlaget för det lanserade begreppet kan 
knappast betecknas som utvecklad empirisk forskning. Historiemedvetande 
– eller Geschichtsbewusstsein/historical counsciousness – lanserades av vad 
som skulle kunna betecknas som historiefilosofer utan underlag i empirisk 
forskning kring undervisning och lärande i historia. Det har funnits – särskilt 
i Storbritannien och i viss mån USA – en Piagetinspirerad forskning under 
perioden innan begreppet historical thinking lanserades under 1990-talet. Men 
det är tydligt – särskilt i USA – att det inte primärt har formulerats utifrån en 
utvecklad empirisk forskning. 

Begreppen framstår som framsprungna ur historikers, historiefilosofers 
och historielärares erfarenheter om vilka kvaliteter, förmågor och insikter 
historielärande kan leda till. Dessa kvaliteter, förmågor och insikter har 
förmodligen alla historiker och historiefilosofer egen erfarenhet av i sitt eget 
lärande. Dessa – kognitiva – processer ligger dock vid sidan om historikers och 
historiefilosofers eget forskningsområde. 

Det är när historiker möter pedagoger inriktade mot kognitiv psykologi, som 
den kognitiva forskningen kring undervisning och lärande uppstår. Detta möte 
uppstår i någon mån först i Storbritannien under 1960- och 70-talen, även om 
den forskning som då görs i huvudsak drivs av pedagoger och lärarutbildare. 
Det verkliga genombrottet för detta samarbete har kommit under 1990-talet 
– under trycket från ”history wars”. En forskningsmiljö som inkluderar både 
historiker och pedagoger har växt fram. Lärande- och evalueringsfrågor i 
historieundervisning har blivit ett allt större forskningsområde. 

Värt att notera i sammanhanget är att denna forskning genomgående initierats 
av frågan om historieämnets legitimitet i skolan. Det var utgångspunkten för 
American Historical Associations arbete 1896, för School’s Council Project 
History i Leeds 1972, för Birgitta Odén 1980 samt för Rüsen och Jensen i 
här refererade uppsatser från 1987 och 1997, liksom vid formulerandet av 
Historical Thinking Standards i USA 1996. Hoten mot skolämnet historia 
verkar ha mobiliserat forskarna och skapat ett samarbete mellan historiker 
och pedagoger. Den kognitiva forskningen kring undervisning och lärande i 
historia har härefter utvecklats starkt internationellt. Den kommer nu beskrivas 
närmare i kapitel 2–4. 
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Kapitel 2

Problemområde: historical mindedness, 
historiemedvetande och historical 
thinking – hur lära och evaluera?

33 poäng av 100 möjliga i ett test på de enklaste och mest självklara 
fakta kring landets historia är ett resultat som ingen skola kan stoltsera 
med. Det är förvånansvärt att mindre än en tredjedel av eleverna kan 
ange den allmänna rösträttens genomförande i landet inom ett 25-års-
intervall 

Betrakta de två meningarna ovan och fundera över deras ursprung! Välj bland 
följande alternativ:

1. Skolverkets nationella utvärdering 2006 av Historiekunskap i årskurs 9. 
2. Nationella utvärderingen i USA 1987 av historiekunskaperna i high school.
3. New York Times test 1942 av amerikanska ungdomars historiekunskaper.
4. Professor J C Bells test 1917 av historiekunskaperna i Texas high schools. 

Rätt svar är att citatets första mening är hämtad från alternativ 4 – och citatets 
andra mening är hämtad från alternativ 1.66 

Det kan ibland tyckas som om alla undersökningar om skolelevers 
historiekunskaper under de gångna hundra åren gett negativa resultat. Vi 
minns från kapitel 1 att American Historical Association fick problem redan 
under 1900-talets första år därför att eleverna som gick ut high school inte fick 
tillräckligt goda resultat i historia vid intagningsproven till högre utbildningar. 
I den senaste av Skolverkets nationella utvärderingar av historiekunskaperna i 
den svenska grundskolan sammanfattar man: ”Det mest framträdande mönstret 
är att de flesta elever genom sina svar indikerar fragmentariska kunskaper i 
historia”.67

66 Berggren, L, Johansson, R (2006), Historiekunskap i årskurs 9, Educare, Lärarhögskolan i 
Malmö, s 84. Wineburg, S (2000), Making Historical Sense, Knowing, Teaching & Learning His-
tory. National and International Perspectives, (Ed. Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), New York 
University Press, s 306. 
67 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2004). Huvudrapport – naturorienterande 
ämnen, samhällsorienterande ämnen och problemlösning i åk 9, nr 252. Stockholm: Skolverket. 
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Sam Winburg, den amerikanske kognitionsforskaren, har kommenterat 
fenomenet: ”The whole world has turned upside down in the past eighty years, 
but one thing has seemingly remained the same: Kids don´t know history”.68

Svårigheter att lära och evaluera djupförståelse 
i historia

”The sad story of history in schools”
Barnens envisa vägran att lära sig historien tycks å andra sidan på många 
håll ha kombinerats med historielärarnas lika envisa fasthållande vid – vad 
American History Association redan 1898 kallade the old rote system – en 
excercismässig föreläsning av namn, händelser och årtal. När Roy Rosenzweig 
och David Thelen exakt 100 år senare presenterade en enkätstudie av 
amerikaners uppfattning om sin historieundervisning i skolan, ges bilder av 
lärare som drill sergeants och eleverna som ”rekryter”. ”– Läraren sa ett 
datum varpå vi skulle stå i givakt och säga vad som hände. Jag hatade det”, 
minns en 64-årig Floridabo. Undersökningen genomfördes med 1 500 vuxna 
i åldrarna 18–70 år och således med erfarenheter från en betydande del av 
1900-talets skolundervisning. Fram tonar, enligt författarna, the sad story of 
history in schools. Boring var det vanligaste ordet som nämndes när skola 
och historia kom på tal. ”Det var bara en gigantisk data–memorering... bara 
siffror och namn och än i dag kan jag inte komma ihåg dem”, säger en 
36-åring. Generellt minns man ett läroboksstyrt pluggande av fakta från sin 
skoltid i historia.69 

Eleverna lärde sig att samla information och reproducera den

Dessa beskrivningar av läroboksstyrd memorering av historiska fakta upprepas 
i stort sett i alla nyare undersökningar av skolans historieundervisning – i 
både USA och Europa. Rosenweigs undersökning hade föregåtts av Bradley-
kommissionen 1989, som rapporterat om historieundervisningens tillstånd i 
USA. Enligt denna uppmuntrade lärarna i stort inte eleverna att ställa kritiska 
frågor om historiskt källmaterial eller historiska förklaringar. Eleverna lärde 
sig att samla information och reproducera den. I en finsk undersökning vid 

68 Wineburg, S (2000), s 307.
69 Rosenweig, R (2000), How Americans Use and Think about the Past: Implications from a 
National Survey for the Teaching of history, Knowing, Teaching & Learning History. National 
and International Perspectives, (Ed. Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), New York University Press, 
s 273ff. 
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samma tid betecknades historielärarna som ”rationalistiska”. Det innebär 
att de organiserar historien i abstrakta universalbegrepp och lär eleverna dra 
slutsatser från begreppen till verkligheten och inte vice versa. Eleverna får inte 
arbeta med historiens empiriska grund. Strukturella förklaringar användes 
rutinmässigt av eleverna på bekostnad av till exempel historisk inlevelse.70

Även den europeiska undersökningen Youth and history, genomförd 
vid 1990-talets mitt av drygt 31 000 elever i 27 länder, visade att historie-
undervisningen fortfarande skedde i traditionellt läromedelsbundna former 
med inlärning av fakta i dåtidsperspektiv som främsta kännetecken.71

Fragmentisering: svårigheten att förena faktainlärning 
med personlig djupförståelse
Flera undersökningar i Sverige under 1990-talet och 2000-talet bekräftar 
svårigheterna att förena faktainlärning i historia med djupförståelse där 
historieämnet blir en personlig, konkret upplevelse. Gunilla Svingbys 
nationella utvärderingar av SO-ämnena tydde på att kursplanens uppdelning 
i ”strävansmål” och ”uppnåendemål” riskerade att öka klyftan mellan djup- 
förståelse och faktainlärning. För många elever blev SO- och historieunder-
visningen inriktad på ytliga fakta för att få godkänt. Trots lärarnas intentioner 
och medvetenhet om ”vad som egentligen är viktigt” blev undervisningen 
koncentrerad mot ”vad som egentligen inte är så viktigt” – fram träder en 
ambivalent undervisningssituation. 72 

Nanny Hartsmar, som skrivit doktorsavhandlingen Historiemedvetande, 
gör liknande tolkningar av 90-talets nationella utvärdering: ”bilden av en 
läroboksstyrd, faktabetonad och kronologiskt ordnad undervisning (tonar) 
fram. Resonemang och reflektion som innebär jämförelser mellan då och nu och 
tankar om framtiden har inte haft någon framskjuten plats i undervisningen”. 
Projektgruppen konstaterar att eleverna bedöms ”utifrån minneskunskaper 
i stället för utifrån förståelse” och undervisningen berör knappast eleverna 
genom att känslor och engagemang lämnas utanför. Problematiseringar och 
konkretion saknas samtidigt som inriktningen mot ”allmänbildning” gör att 
undervisningen är på ”för låg intellektuell nivå”.73

Den nationella utvärderingen visar också på en märklig motsägelse mellan 
elevernas egna kausalinriktade förklaringar till varför man ska läsa historia 
och oförmågan att ge kausala förklaringar till historisk utveckling. Hartsmar 
är inte förvånad över detta resultat. Hon menar att eleven ”har lärt sig” på ett 

70 Sirkka Ahonen (1997), Historia som en kritisk process, Historiedidaktik, Karlegärd & Karlsson 
(red), 137f.
71 Hartsmar, N (2000), Historiemedvetande, Ak. avh., Lund, s 97, s 119. 
72 Svingby, G. ”Mer om det verkliga livet om eleverna får bestämma”. Pedagogiska magasinet nr 
1 1998.
73 Hartsmar, N (2000), s 95
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ytligt plan att svara ”detta är viktigt för att ni ska förstå vad som sker nu och 
det som kan ske i framtiden”. Denna retorik har många elever lärt sig, men, 
fortsätter Hartsmar, ”många elever, otillräckliga läromedel och vanans makt i 
form av ett enkelt förmedlat lärostoff sätter emellertid stopp för att retoriken 
förvandlas till praktik”.74

Det mest framträdande mönstret är att de flesta elever 
genom sina svar indikerar fragmentariska kunskaper i 
historia 

Lärarnas ambivalens i undervisningssituationen och skillnaden mellan retorik 
och praktik i historielärandet har redan påpekats ovan i beskrivningen av 
Grimbergs Historia för folkskolan. Sannolikt måste också Grimberg och 
hans läsare – lärare och elever under 1900–talets första hälft – ha upplevt 
denna svårighet: Att förena faktalärandet i historia med det personliga 
meningsskapandet. Man undrar hur de lyckades förverkliga Grimbergs vision 
– ”så har jag velat i min mån bidraga till att ge åt undervisningen en praktisk 
syftning, att sätta den i förbindelse med den verklighet som rör sig omkring 
oss” – samtidigt som han levererar långa minneslistor. Minneslistorna omfattar 
regenter och det svenska rikets utvidgning och annat – alltifrån kyrkomötet i 
Linköping 1152 till den nya härordningens 1901. Hur sattes dessa minneslistor 
i förbindelse med den praktiska verkligheten?

I Nanny Hartsmars doktorsavhandling, genomförd med elever i fyra 
svenska grundskolor under 1990-talet, drar hon slutsatsen: ”konventionen 
styr vad som ska behandlas” och att ”det inte finns någon genomtänkt plan 
för vad som det är i historiemedvetandet man vill utveckla”. Enligt elevsvaren 
förankras inte ”den lilla historien” med ”den stora historien”. De flesta elever 
har stora svårigheter att ordna historiska händelser kronologiskt korrekt. Även 
de elever som klarar detta har emellertid svårt att kombinera kronologin med 
orsak-verkan-reflektioner.75

Som redan nämnts drar Skolverket i den senaste nationella utvärderingen 
i historia 2003 slutsatsen: ”Det mest framträdande mönstret är att de flesta 
elever genom sina svar indikerar fragmentariska kunskaper i historia.”76 Detta 
trots att både lärare och elever verkar trivas med historieämnet i skolan och en 
allmänt positiv bild av undervisningen framträder. Varför blir ändå kunskaperna 
i historia fragmentariska? Skolverket reflekterar över om orsakerna kan 
ligga i ämnets omfångsrika mål, där eleverna hoppar från ämnesområde till 

74 Hartsmar, N (2000), s 96, s 109.
75 Aa, s 238–241.
76 Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2004), s 22.
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ämnesområde, ”från tuva till tuva”: ”En situation där varje elev studerar olika 
saker och redovisar för kamrater som inte har referensramar att förstå.”77 

I en rapport 2006 har Skolverket fördjupat undersökningen kring 
nationella utvärderingens elevsvar i årskurs 9. Man konstaterar att elevernas 
attityder till historia i skolan överlag är positiva och gör ett försök att bedöma 
elevernas historiemedvetande. Man är dock ganska försiktig i sina slutsatser 
och betonar behovet av andra metoder än enkäter för att komma åt elevernas 
historiemedvetande. Här har alltså Skolverket alltmer börjat röra sig mot 
en kvalitativ utvärdering av elevernas djupförståelse men man menar att det 
sannolikt behövs intervjuer och klassrumsobservationer.78 

Svårigheterna att evaluera kognitiv förståelse 
i historia

Ofta har lättåtkomliga, men triviala prestationer 
och resultat evaluerats
Den förmodligen främste experten i Norden på att evaluera kognitiv förståelse i 
historia är Arja Virta, som 1995 disputerade med en undersökning av finländska 
studenters studentprov i historia. Virta har konstaterat att evaluerings-
traditionen i historia under många år har följt en behaviouristisk tradition. 
Utvärderingen i skolan har varit inriktad mot ”små frågor”. Kvantitativ 
evaluering har premierats med fragmentering av kunskaperna som följd. 
Grundkunskaper och grundfärdigheter har setts som centrala resultat. Typiskt 
för den behaviouristiska inlärningspsykologin är betonandet av att mäta små 
entydiga bitar och att analysera färdigheter som små delprestationer. Ofta har 
lättåtkomliga men triviala prestationer och resultat evaluerats.79 

Virta konstaterar dock att genom ”den kognitiva omsvängningen” och 
”den kognitiva och konstruktivistiska kunskapsuppfattningen” har kraven på 
evalueringen blivit helt annorlunda. Målen i undervisningen har förändrats mot 
”djupinlärning av kunskaper och komplexa färdigheter såsom kritiskt tänkande 
och problemlösning”. De resultatbegrepp som tillhör historiemedvetandets 
eller det historiska tänkandets område är i sig själva svåra att analysera och 
evalueringen av lärandet blir därmed också svåra att avgöra. Hur ska man 
då arbeta som historielärare och hur har Virta själv arbetat vid sin analys av 
studentuppsatser i historia?

Virta har utgått från den kognitiva psykologin och antagit att kunskapens 
organisationsstruktur är central. Effektiv inlärning resulterar i välordnade, 

77 Aa, s 44.
78 Berggren, L, Johansson, R (2006), s 84.
79 Virta, A (1997), Historiedidaktik, Karlegärd & Karlsson (red), s 164–169
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aktiva kunskapsstrukturer som är dynamiska och modifierbara. En helhet som 
kan kompletteras och korrigeras. Den är inte en reproducerad, färdig kunskap 
utan en individuell kunskapsstruktur – ett förråd av information, uppfattningar 
och erfarenheter som individen aktivt har valt ut, sorterat och organiserat i 
minnet. För detta arbete behöver individen kognitiva redskap. Ineffektiv 
inlärning däremot resulterar i fragmentariska och splittrade detaljkunskaper.80

Virtas intresse för den så kallade narrativa strukturen är 
något som också de kognitiva forskarna i anglosaxisk miljö 
har intresserat sig för

För att summera: Virta menar att evalueringen i historia ska fokusera både på 
centrala kunskaper och kognitiva färdigheter som historiskt tänkande. Elevens 
subjektiva konstruktioner vid till exempel ett essäsvar avslöjar individens sätt 
att lära och tolka informationen. Kvaliteten måste bedömas med hänsyn till 
ämnets innehåll och kunskapsform. Svarens logik och inre struktur måste 
bedömas i relationerna mellan kunskapselementen och elevens förmåga att 
utnyttja kunskaper.81

Vid analysen av studentuppsatserna i historia och samhällslära (1 103 stycken) 
konstaterade Virta: ”Ett stort antal av svaren innehöll endast fragmentariska 
kunskapsspillror.” Det var en allmän svaghet att abiturienterna inte kunde 
fokusera svaret. De visade sig ha faktakunskaper, men de hade svårt att 
konstruera och uttrycka dem i en konsekvent skriftlig form. Medelmåttiga svar 
karakteriserades enligt Virta av ”korta kunskapskedjor”. Hon gör en intressant 
jämförelse med svaren i samhällslära som ofta bestod av kunskaper organiserade 
i listform – vilket verkar vara ett resultat av pluggande och memorering.82

De goda svaren däremot karakteriseras enligt Virta av ”välkonstruerade 
kunskapshierarkier, som var jämförbara med enhetliga nät”. ”Bakom 
historiesvaren kunde mer enhetliga strukturer spåras: eleverna organiserade 
ganska ofta sina historiekunskaper i enlighet med tidsrelationer och gav 
därmed ofta förklaringar till företeelser.” Hon konstaterar också att elever som 
ger goda svar i historia också bevarade den så kallade narrativa, historietypiska 
strukturen också i sina svar i samhällslära.83

Virtas intresse för den så kallade narrativa strukturen är något som också 
de kognitiva forskarna i anglosaxisk miljö har intresserat sig för. Jörn Rüsen 
och Bernard Eric Jensen betonade betydelsen av narrativ kompetens som 
historiemedvetandets syntes eller en av dess bildningsprocesser närmast på 

80 Aa., s 166ff.
81 Aa., s 167f, 177.
82 Aa., s 180.
83 Aa.
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historie-filosofisk grund. Engelsmän och amerikaner har dock, liksom Virta, också 
använt empiriska undersökningar och diskuterat elevers narrativa kompetens. 

Hypotes: behovet av en referensram för att 
skapa en personlig berättelse och helhetsförståelse 
– narrativ kompetens
Veteranen på att evaluera kognitiv djupförståelse i historia är Dennis Shemilt 
som i England redan 1980 utvärderade School’s Council History Project. Vid 
sekelskiftet kunde han blicka tillbaka på 25 år av försök med att få elever att 
arbeta med historia as a form of knowledge. En kunskapsform där man arbetat 
med källor med olika tendens och med syftet att lära hur historia skrivs utifrån 
olika perspektiv. Vilket lärande ledde detta till?84 

Shemilt menade att detta har medfört en förändring i attityderna till historia 
i skolan – från faktaplugg till tänkande. Många ungdomar har blivit bättre 
rustade för att göra rationella bedömningar av förfluten tid och kanske även 
att ge historiska perspektiv på aktuella händelser och valmöjligheter. Den 
historiska metodapparaten kan många använda på fragment och episoder av 
historien. Den mindre goda erfarenheten är att få har förmågan att utnyttja 
denna på historien som helhet. Denna framstår skugglik, mystisk och i stort 
som given. Det är som om enstaka scener i en pjäs kan tolkas på olika sätt, och 
till och med förses med nytt innehåll här och där med hjälp av ny lärdom, men 
intrigen som helhet förblir både okänd och oföränderlig. Dessutom är det en 
vanlig uppfattning bland elever att målet med historieämnet är att presentera 
en enhetlig bild av det förflutna. En bild som i bästa fall uppfattas som komplex 
och flerdimensionell, som har mening och narrativ logik, och som kan skapas 
med tålmodig källkritik – men där slutmålet är en bästa bild.85 

Få elever har därför skaffat sig användbara ramar för 
att berätta och förstå historien… kronologiska tidslinjer 
är användbara men inte tillräckliga för att skapa 
sammanhängande historiska berättelser

Konsekvensen är alltså att få brittiska 15-åringar, enligt Shemilt, besatt förmågan 
att ge en översikt av historien eller av denna framställa en sammanhängande 
berättelse. Praktiskt taget ingen kan föreställa sig något mer subtilt än en enda, 

84 Shemilt, D (2000), The Caliph´s Coin: The Currency of Narrative Frameworks in History 
Teaching, Knowing, Teaching & Learning History. National and International Perspectives, (Ed. 
Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), New York University Press, s 84f.
85 Aa.
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bästa berättelse. Förmåga att behandla historien som en helhet har lärarna 
inte försökt lära ut till eleverna. Få elever har därför skaffat sig användbara 
ramar för att berätta och förstå historien. De historiska händelserna är 
osammanhängande och saknar mening. Mening kan uppfattas hos enskilda 
händelser men tidslinjen i sig är meningslös – inte en historisk berättelse. 
Shemilt liknar elevens förståelse med en individ som har sett en trailer till en 
film med en serie osammanhängande filmklipp. Eleven kan lära sekvensen av 
klipp men trailern som helhet kommer sakna mening. Eleven känner inte ens 
till konceptet ”film” och kan inte ens föreställa sig att klippen skulle kunna 
ha någon mening. Eleven saknar alltså förmågan att skapa en helhet av de 
olika historiska händelserna. Shemilts slutsats är att kronologiska tidslinjer är 
användbara men inte tillräckliga för att skapa sammanhängande historiska 
berättelser.86

I USA har en annan kognitionsforskare, James Wertsch, också analyserat 
ungdomars narrativa förmåga i historia. Hans slutsats är också att ungdomar 
saknar denna, men från en annan och lite paradoxal utgångspunkt. Han utgår 
från en undersökning av 24 collegestudenter som i essäform fick uppgiften 
berätta USA:s historia. Detta klarar de – alltför bra! Alla klarar att berätta 
den traditionella historien. Man berättade den historia man blivit lärd i high 
school både en och två gånger: Historien om de första kolonisterna som sökte 
friheten under 1600-talet, frihetskriget, inbördeskriget och fram till 1900-talet 
med dess nationella minnen. Varför menar Wertsch att collegestudenterna 
saknar narrativ kompetens? Från ett kognitivt, konstruktivistiskt perspektiv 
menar han att studenterna inte har tillägnat sig berättelseformen. De klarar 
inte att använda denna för att berätta den amerikanska historia de själva tror 
på. De berättar en historia som de memorerat i skolan och många förhåller 
sig kritiska till den, det vill säga de ger kritiska kommentarer till exempel vad 
gäller de vitas behandling av indianerna eller slavarna. Ingen skapar däremot 
en alternativ historia, utifrån en egen konstruerad berättelse. De har lärt sig 
att reproducera skolhistorien ”alltför bra” – men inte förmågan att skapa en 
berättelse, en alternativ berättelse om USA:s historia, som flera uppenbarligen 
anser mer korrekt.87 

Wertschs slutsats är att studenterna inte har tillägnat sig det kognitiva 
verktyg som berättelseformen utgår. Han kallar det ett kulturellt verktyg som 
vi använder för att skapa mening kring vårt samhälle. Här verkar Wertsch ligga 
nära Rüsens tankar om narrativ kompetens som historiemedvetandets syntes. 

Hur utveckla den narrativa kompetensen? 
Det finns ett par intressanta drag i de ovan refererade utvärderingarna och 
forskningen kring elevers historiekunskaper. Elevernas brist på kunskap om 

86 Aa., s 86f.
87 Wertsch, J (1998), Mind as Action, Oxford University Press, s 73ff.
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historiska fakta eller fragmentariska historiska kunskaper är det ena draget – 
som verkar tidlöst. Det andra draget – som flera återkommer till – är avsaknaden 
av, eller betydelsen av, ramar eller verktyg som gör de historiska kunskaperna 
meningsbärande i en berättelse. Historielärandet har varit inriktat mot färdiga 
händelser, som man i bästa fall kan återge, men som inte representerar delar i 
en orsakskedja. Eleverna förmår i bästa fall analysera enstaka händelser men 
förstår inte deras relevans för historien som helhet. 

Från ett lärar- eller myndighetsperspektiv är det svårigheten att lära ut och 
evaluera historical mindedness, historiemedvetande eller historical thinking, som 
verkar vara ett återkommande drag. Dessa mål innebär att elever ska tillägna 
sig kognitiva förmågor av avancerad art där narrativ kompetens kan sägas 
vara syntesen. Den kognitiva historiedidaktiska forskningen om hur individer 
lär dessa förmågor och hur de evalueras har dock börjat utvecklas relativt sent. 
Det är därför knappast ägnat att förvåna att lärare och myndigheter haft svårt 
att förverkliga dessa – avancerade – mål. 

I följande kapitel ska kognitiv historiedidaktisk forskning presenteras 
som kan sägas vara inriktad mot redskap för att lära och evaluera historiskt 
tänkande och historieförståelse. Uppenbarligen är detta ett utvecklingsområde 
där stora behov finns. Ska historielärandet bli effektivt – innebörden av detta 
begrepp kommer diskuteras vidare – behöver vi ha bättre redskap för lärande 
och evaluering.





53

Kapitel 3 

Kognitiv forskning kring undervisning 
och lärande i historia 

UPPLYSNINGEN
Krutimperiet Adam Smith

VIETNAMKRIGET Vasco da Gama
FEODALSAMHÄLLET Gustav II Adolf

REFORMATIONEN Ludvig XIV LIBERALISMEN
30-ÅRIGA KRIGET Kvinnans rösträtt 1921 Karl XII 
ABSOLUTISM INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

STÅNDSSAMHÄLLET John F Kennedy Versaille 1919
ANDRA VÄRLDSKRIGET Manchesterliberalism 1789

1914–18 TIDIGMODERN TID Martin Luther Slaget vid
Stalingrad 1943 IMPERIALISMEN 1929 Boxarupproret
Häxjakt Kristian Tyrann Ivan den förskräcklige Sioxer

Digerdöden Napoleon I SOCIALISMEN Första världskriget 
HÖGMEDELTIDEN 1588 Parlamentarismens uppkomst 

KONSERVATISMEN Regalskeppet Vasa DEPRESSIONEN
Den stora Armadan KOMMUNISMEN 1492 Peter den store

Kalvin Reduktionen Motreformationen RENÄSSANSEN
1517 Slaget vid Austerlitz Boktryckarkonsten Hitler 1632

Spinning Jenny Katarina den stora Den stora oredan
Den nya medelklassen NATIONALISMEN Elisabeth I

Pugatjevs uppror El Alamein 1808–09 Per Albin
Näringsfrihet Weimarrepubliken Ångmaskin

Livegenskap Wienkongressen Gorbatjov 
Rousseau Operation Barbarossa 1848

KALLA KRIGET 1815 Aztekerna
Krimkriget Beatles Bismarck 

Min egen historia
Min släkts historia
Min familjs historia

Mina grannars historia
Min hembygds historia

Mitt närsamhälles historia
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Historieförståelsens kognitiva problem: 
Hur organiserar individen information – som har 
en tidsföljd – till meningsfulla strukturer?  
Vilka redskap behövs? 
Historiker och filosofer har alltsedan 1890-talet – som beskrivits ovan – 
formulerat mål för historia i skolan i termer av: historical mindedness, 
historiemedvetande eller historical thinking. Barn och ungdomar har förväntats 
arbeta mot höga och sofistikerade mål som handlar om identitetsbildning, empati 
och emancipation. Historia har setts som ett medel för medborgarfostran i ett 
demokratiskt samhälle. Gapet mellan dessa höga ambitioner och förverkligandet 
i klassrummet har också påpekats ovan. Om ambitionerna ens har uppfattats 
av lärare eller elever har det har varit svårt att nå målen – resultatet verkar 
snarare ha blivit en fragmentiserad, närmast meningslös memorering av fakta 
som snart glöms bort.

Var och en som ägnat sig åt fleråriga studier i historia 
har förmodligen upplevt sig nå ett medvetande eller ett 
tänkande som kan beskrivas i termer av identitetsbildning, 
empati och emancipation

Föreställningen om att lärandet av historia leder till identitetsbildning, empati 
och emancipation är dock förmodligen vida spridd bland professionella 
historiker och historielärare. Denna föreställning grundar sig då på egen 
erfarenhet av studier i historia. Var och en som ägnar sig åt fleråriga studier 
i historia har förmodligen upplevt sig nå ett medvetande eller ett tänkande 
som kan beskrivas i termer av identitetsbildning, empati och emancipation. 
Det handlar alltså om en avancerad kognitiv process där individen genom 
historiestudier förvärvat specifika begrepp och färdigheter. Begrepp och 
färdigheter som tillsammans bildat komplexa kognitiva strukturer i individens 
medvetande – någon form av historical mindedness, historiemedvetande eller 
historical thinking. 

Men hur har historiker eller historielärare genomfört detta kognitiva 
konstruktionsarbete? Vilket råmaterial och vilka begrepp har de använt när de 
byggt upp sitt historiemedvetande och sitt historiska tänkande? Denna process 
vet vi mycket lite om. Knappast någon forskning före 1980-talet har ägnats åt 
att undersöka denna process – historikerna själva har inte varit inriktade mot 
kognitiv teori.88 

Det är forskning kring denna kognitiva process som står i centrum för detta 

88 Jfr. Wineburg, S (2001), Historical Thinking and other Unatural acts, 
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kapitel. Vilka mål vi än formulerar för historielärandet – identitetsbildning, 
empati, emancipation, scenarioförståelse, narrativ kompetens eller något annat 
– står ju klart att det måste baseras på historisk information av något slag. 
Individuell eller kollektiv identitetsbildning förutsätter att individen studerar 
sin egen historia, eller sin nations historia, vilket fordrar att en mängd historiska 
data sammanfogas till ”historier” för att få mening. Formulerar vi målet med 
historiestudierna i termer av empati, emancipation och så vidare fordras 
likaledes ett historiskt stoff som måste organiseras för att få någon mening. 

Det har ingen betydelse om det handlar om kollektivt lärande mot ett 
nationellt mål, eller om det handlar om ett individuellt historiskt tänkande – 
i båda fallen är det fråga om ett kognitivt konstruktionsarbete där historisk 
information av något slag måste bearbetas. En kanadensisk forskare har talat om 
historieundervisningens ”duala pedagogiska verklighet” – å ena sidan är målet 
ett kollektivt historiemedvetande, å andra sidan en individuell historisk bildning 
som ska utveckla historiskt tänkande som en nyckel till självständigt tänkande.89 

Då inträder vad jag skulle vilja kalla historielärandets kognitiva problem: 
Hur organiserar individen information, som har en tidsföljd, till meningsfulla 
kognitiva strukturer? Problemet kan också uttryckas: Vilka kognitiva redskap 
behöver individen för att självständigt och effektivt organisera historisk 
information? Det handlar alltså inte om memorering av given information, utan 
om ett individuellt konstruktionsarbete där historisk information integreras i 
den kognitiva strukturen. 

I detta kapitel ska tidigare forskning kring dessa kognitiva processer inom 
undervisning och lärande i historia presenteras. Som beskrivits i kapitel 1 kan 
startpunkten för denna forskning dateras till 1980-talet av de skäl som där 
skisserats. Förvisso har viss forskning inom området förekommit också före 
denna tid, men den kommer beröras endast mycket kort. Jag kommer inte heller 
gå in på kognitionsforskningens allmänna teorier inom området undervisning 
och lärande. Dessa kan kort sammanfattas i två steg: Dels Vygotskijs, Piagets 
med fleras forskning kring individens kognitiva förutsättningar för undervisning 
och lärande, dels deras efterföljares betoning av olika ämnesområdens specifika 
betydelse. Jerome Bruner menade till exempel 1960 att elever borde lära ämnen 
på ”ett intellektuellt hederligt sätt”, det vill säga inte bara ämnets innehåll, utan 
också få syn på dess struktur och sätten att skapa kunskapen i ämnet.90 Paul 
Hirst skrev vidare under 1960-talet om ”kunskapens natur” och hävdade att 
alla ämnen hade en specifik uppsättning karakteristika; begrepp som beskrev 
ämnets ”kunskapsform” (forms of knowledge). Innehållsbegrepp, regler för hur 
begreppen relateras till varandra, särskilda sätt att validera kunskap och specifika 
metoder för ny kunskap i ämnet. På 1980-talet framträdde utbildningspsykologen 

89 Laville, C (2004), Historical Consciousness and Historical Education: What to Expect from the 
First for the Second, Theorizing Historical Consciousness, (Ed. Seixas, P), University of Toronto 
Press, s 177. 
90 Bruner, J (1960), The process of Education.
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Lee Schulmans i samma anda, med forskning kring olika ämnens pedagogiska 
innehåll och dess betydelse för lärandet. Han betonade behovet av ämnesspecifik 
forskning inom området undervisning och lärande.91 Sådan forskning hade 
förvisso förekommit i historia tidigare men i mycket begränsad utsträckning. 

Äldre psykologisk forskning kring undervisning och lärande 
i historia – före 1970-talet
Amerikanska psykologer hävdade redan under 1910-talet att historiestudier 
gav tillfälle till tänkande och reflektion. J Carleton Bell, lärarutbildare och 
psykolog, frågade 1917 vad som egentligen konstituerade ”historic sense”? 
Hur kunde den utvecklas hos elever? Han konstaterade att vissa elever 
visade stor skicklighet i att skapa ordning i historiska data medan andra 
blev hopplöst förvirrade av mängden information. Han frågade sig om detta 
var en medfödd förmåga eller om den kunde utvecklas genom undervisning. 
Dessa frågor om historieförståelse kan sägas ha varit före sin tid, såtillvida 
att den fortsatta forskningen tills vidare gick en helt annan väg. Bells egen 
uppfattning om historieförståelse handlade om elevens förmåga att konstruera 
och förstå historiska berättelser. Det minst viktiga var enligt honom förmågan 
att besvara faktafrågor om händelser och personer. Trots detta kom hans egen 
elevundersökning handla om just detta – med en motivering som påminner om 
Skolverkets kommentarer till sin nyligen genomförda elevundersökning kring 
kronologiska frågor: frågetypen var ”the most readily tested”.92 

Vilka kognitiva redskap behöver individen för att 
självständigt och effektivt organisera historisk information? 

Enkelheten att mäta, inte den komplexa frågan om elevens ämnesförståelse, 
kom under de följande decennierna också att styra undersökningarna om 
elevers historiekunnande. Utvecklingen inom psykologin kom att prioritera 
”objektiva tester”. Psykologer hävdade att historiskt tänkande inte var något 
annat än kunskap om fakta liksom att lärandet inom olika ämnen inte var 
ämnesspecifikt. Det var enligt denna uppfattning ingen skillnad på att lära till 
exempel historia eller naturvetenskap. Hela perioden från mellankrigstiden 
fram till ”den kognitiva revolutionen” kan karakteriseras som ett negligerande 
av forskning inom undervisning och lärande i historia.93 

91 Se till exempel Schulman, L (1987), Knowledge and Teaching. Foundations of the Reform, 
Harward Educational Review, spring issue 1987. 
92 Wineburg, S (2001), s. 31f. Jfr Berggren, L, Johansson, R (2006), Historiekunskap i årskurs 9, 
Educare, Lärarhögskolan i Malmö, s 48f och 84.
93 Wineburg, S (2001), s 32ff.
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Som redan nämnts var det brittiska utbildningspsykologer – inspirerade av 
Piaget – som från och med 1950-talet började forska kring barns förståelse av 
historia. Det var en återgång till J C Bells fråga från 1917 om elevers ”historical 
sense”.94 Forskarnas uppmärksamhet riktades nu inte mot hur eleven förmår 
återge ”det rätta svaret”, utan mot förmågan att resonera och binda samman 
olika data och motivera slutsatser. De första brittiska försöken i denna riktning 
– under 1950- och 60-talen – skulle senare mötas av hård kritik för bristfälliga 
metoder (de har ovan omnämnts i kapitel 1.4). Forskningsresultaten, som 
pekade på begränsningar i barnens förmåga att förstå och resonera i historia, 
skapade under denna period en pessimism och skepsis mot historieundervisning 
som syftade till att utveckla elevers förståelse och tänkande. 

Sam Wineburg har senare anlagt mer positiva omdömen om dessa tidiga 
forskningsansatser. Även om deras metoder var bristfälliga, så var ändå 
forskarnas intresse mot barns sätt att resonera kring historia mer fruktbärande 
än intresset för ”det rätta svaret”. I detta avseende kan de sägas ha lagt grunden 
till den moderna kognitiva forskningen inom undervisning och lärande i 
historia – som kan sägas ha utvecklats från och med 1970-talet.95 Det är den 
forskningen som detta kapitel ska handla om. 

Kapitlet kommer således handla om forskare som intresserat sig för 
historieundervisningens och historielärandets specifika problem. Det bör 
påpekas att det här endast kan bli fråga om början på en diskussion kring en 
begreppsapparat – på svenska. Som nämnts i inledningen har svensk forskning 
inom området kallats ”ett i det närmaste omöblerat rum” och inom den 
internationella forskningen har de första översikterna endast börjat komma 
varom mer nedan. 

I bakgrunden för kapitlet ligger de ovan omvittnade svårigheterna med 
elevers fragmentariska historiska kunskaper och avsaknad av ramar eller 
verktyg, som gör de historiska kunskaperna meningsbärande. I fokus hamnar 
då alltså frågan: Hur organiserar individen information, som har en tidsföljd, 
till meningsfulla kognitiva strukturer? Eller: Vilka kognitiva redskap behöver 
individen för att självständigt och effektivt organisera historisk information? 

”The new history” i Storbritannien 
under 1970- och 80-tal. 

Den moderna kognitiva forskningen kring undervisning och 
lärande i historia inleds 
Vid universitetet i Leeds startades 1972 – i samarbete med skollärare – School’s 
Council Project History 13–16. I bakgrunden låg lärares missnöje med tradi-

94 Aa., s 40.
95 Wineburg, S (2001), s 40.
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tionell historieundervisning och de hot som fanns mot ämnet i skolan. Målet var 
att vitalisera och motivera historia genom att elever skulle utveckla färdigheter 
– till exempel förmåga till analys och syntesbildning – och få möjligheter att 
använda historia för att förstå samtidsproblem. Det skulle också bli ett redskap 
för att förstå krafter bakom social förändring och utveckling. Man ville också 
att historieämnet skulle stimulera till fritidsintressen och bli en källa till 
självförståelse. Projektets ambition var att utveckla den nationella läroplanen 
och en grundläggande filosofi var att historieämnets ”kunskapsform” skulle 
läras ut.96

Undervisningen i projektet skulle frångå ett traditionellt kronologiskt 
upplägg och bestod i stället av fem olika separata teman som eleverna skulle 
arbeta med under en tre-årsperiod. De var: 

1. Vad är historia? (källkritiska metoder, historiska förklaringar, orsaksanalys,  
 aktörsmotiv),

2. Historia omkring oss (fältarbete med lokala historiska kvarlevor),

3. Fördjupningsstudier (ett ämne valt från Elizabethan England, 1815–51  
 Britain eller American West. Fördjupningen syftade till att öka elevens  
 självförståelse genom att studera värderingar, attityder och trosföreställningar  
 hos människor i andra tider och miljöer. Målet var samtidigt att öka  
 förståelsen för historikerns arbete genom användning av källmaterial vid  
 rekonstruktion av människornas ”referensramar”. Empati och tolkning var  
 nyckelord i detta arbete),

4. Världen i dag (fördjupning kring en region i världen med syftet att visa  
 samband mellan dagens konflikter och historisk bakgrund. Källkritik och  
 empati var även här viktiga.),

3. Utvecklingsstudie (Medicinens historia. Fokus här låg på att skapa förståelse  
 för nutiden genom studium av förändring och kontinuitet, utveckling och  
 framsteg, orsakssamband, intentionella och icke-intentionella konsekvenser  
 av mänskligt handlande. Även här var tolkning av källor och empati viktiga  
 inslag).97

Under den följande tioårsperioden kom alltfler att involveras i projektet så att 
omkring en femtedel av skolorna i Storbritannien kom att deltaga. Det första 
större utvärderingsresultatet presenterades 1980 av Denis Shemilt. I tre studier 
jämfördes genom intervjuer och skriftliga test mellan 500 och 75 projektelever 
med lika många i kontrollgrupper (icke-projektelever). Vad blev lärandeutfallet 
för projekteleverna? 

96 Shemilt, D (1980), History 13–16 Evaluation study. Schools Council History 13–16 Project, s 1f. 
97 Aa, s 5f.
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Elever kunde nå avancerade former av historiskt tänkande 
och förståelse – men hur gick det till? 

I korthet kan sägas att rapportens slutsatser är att undervisningen har haft 
en betydande påverkan på projektelevernas begreppsbildning och historiska 
tänkande. En stor del av undersökningen ägnades åt att försöka se hur eleverna 
resonerade kring begrepp som orsaker, motiv, förändring, kontinuitet, källor 
och empati. Projekteleverna visade här en ökad förmåga till historiskt tänkande, 
det vill säga en förståelse för hur historiska texter har kommit till och att de 
kan bedömas utifrån olika källors och författares perspektiv. 98

Mycket av undervisningen i projektet ägnades åt problemlösning där olika 
källmaterial användes. Det var mycket ”doing history”. Kunde eleverna lära 
sig detta ”historiska arbete”? Även här var rapporten positiv: projekteleverna 
kunde utveckla ett mer abstrakt resonerande kring historia och ”lära sig 
reglerna” för de historiska metoderna – på ett för eleven anpassat vis.99 

Denna inledande rapportering kan sägas ha varit inriktad på analys av elevers 
förståelse av sekvenser i historien, förståelse av hur sådana sekvenser byggs 
upp med källor och kan värderas med källkritik. Och utvärderingen visade 
att en problembaserad historieundervisning, där eleven arbetade med olika 
källmaterial, resulterade i en ökad förmåga till kritiskt tänkande och förståelse 
för den historiska kunskapens natur. Några år senare återkom emellertid 
Denis Shemilt till elevintervjuerna i en artikel med den skräckinjagande titeln: 
”Djävulens lokomotiv”. Vad föranledde denna drastiska rubricering? 

Shemilt kom nu in på en problematik som han skulle återkomma till under 
kommande år: ”A locomotive is moving. Someone asks: ‘What makes it move?’ 
The peasant answers, ‘Tis the devil moves it’” (Tolstoj). Shemilt menade att 
elever, i analogi med bonden och lokomotivet, har stora svårigheter att se på 
historien med ämnets perspektiv, logik och metoder. Han presenterade nu 
intervjuresultat med elever om deras uppfattningar av historiska berättelser 
och sättet att konstruera dessa. Han urskilde fyra nivåer i elevernas förmåga 
att förstå de historiska berättelsernas karaktär och drivkrafterna i historien.100 

Vilken undervisning fordrades för att eleverna skulle 
uppfatta berättelsen, ”den större historien”, där händelser 
och episoder ingick?

Elever på den första nivån såg historiska berättelser som i avsaknad av en inre 
logik och utan behov av det. Frågan ”varför?” kan för dessa elever framstå som 

98 Aa., s 26ff. 
99 Aa., s 40ff.
100 Shemilt, D (1983), The Devils locomotive, History and Theory. Studies in The Philosophy of 
History, Beiheft 22, Wesleyan University Press, s 1ff.
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meningslös eftersom de likställer orsak och verkan: ”varför” något har hänt är 
immanent i ”vad” som har hänt. En ”orsak” är helt enkelt det som har hänt 
innan. På den andra nivån har eleven en uppfattning om kontinuitet i historien 
– en mekanisk kontinuitet, som en kedja av händelser som obevekligt leder 
fram till här och nu. På den tredje nivån ser Shemilt att eleven att händelser i 
historien inte nödvändigtvis har inträffat i den ordning de presenterats. Vissa 
uppfattar också att mycket har hänt som inte presenteras i den historiska texten. 
Eleverna tar här inte heller för givet att en presenterad historia ger en verklig 
bild av vad som hänt eller att den är fullständig. Eleven inser att historien är ett 
urval av händelser. På den fjärde nivån börjar eleven uppfatta olika perioders 
karakteristika och att olika historiska perioder har en inre struktur och logik. 
Ingen elev kan sägas ha någon precis förståelse av ”periodbegreppet” men en 
förståelse är påbörjad till exempel genom insikter om att vissa förklaringar är 
möjliga i en period men inte i en annan.101

Denna analys visade, enligt Shemilt, att projektelever – i högre utsträckning 
än kontrollgruppen – kunde skapa mening och förstå historiska händelser 
och episoder. Däremot kunde eleverna inte uppfatta berättelsen, ”den större 
historien”, där dessa händelser och episoder ingick. Shemilt menade att detta 
omöjliggjorde för eleven att förstå betydelsen av vad den lärt sig. Han liknade 
historielärandet vid elevers samtal om scener och karaktärer i Kung Lear – men 
utan kunskap om vad en pjäs är för något.102 

School’s Council Project History 13–16 och de utvärderingar och slut-
satser innebar onekligen ett stort steg framåt jämfört med de pessimistiska 
undersökningar som bedrivits tidigare kring elevers historieförståelse. Det gav 
emellertid få specifika svar kring undervisningens betydelse för varför elever 
nådde olika nivåer i förståelse.103 Och kanske viktigast: vilken undervisning 
fordrades för att eleverna skulle uppfatta berättelsen, ”den större historien”, 
där händelser och episoder ingick? Hur skulle historieundervisningen kunna 
bli något annat än ett samtal om scener och karaktärer? Hur skulle helhets-
förståelsen uppstå?

Dessa upptäckter var kanske det viktigaste resultatet av School’s Council 
Project History 13–16. Elever kunde nå avancerade former av historiskt 
tänkande och förståelse – men hur gick det till? Vilken typ av undervisning, 
vilken typ av handledning och instruktion, fick elever som kunde utveckla 
ett historiskt tänkande och förståelse? Vilka redskap fick elever som lyckades 
skapa en meningsfull struktur av det historiska stoffet? 

101 Aa., s 5ff.
102 Aa., s 15.
103 Jfr Wineburg, S (2001), s 43f.
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1980-talets forskarsamhälle utvecklas: 
historieförståelse och meningsskapande genom 
analogier, kategorisering och referensramar
Det brittiska skolprojektets grundidé – att elever skulle arbeta med källor 
och försöka förstå de historiska aktörerna – kom utan tvivel att leva vidare 
och fördjupas under 1980-talet. Allt fler läromedel publicerades som krävde 
att eleverna skulle tänka under historielektionerna. Ett flertal brittiska 
utbildningsforskare med inriktning mot historia gav också 1984 ut en antologi 
med fokus på elevers förmåga att förstå historia, att leva sig in i historien och 
utveckla empati inför historien. I förordet till denna bok betecknar man Piagets 
inflytande på historieundervisningen i Storbritannien som ”skadligt”. Det 
hade begränsat lärarnas tilltro till elevernas förmåga att förstå och resonera 
i historieämnet. Projektet hade tvärtom visat de möjligheter som faktiskt 
förelåg – även om det nu gällde att närmare bestämma vilket tänkande som var 
rimligt att förvänta sig och hur eleverna skulle nå dit. Frågan om instruktionens 
betydelse kom därför också att lyftas fram.104 

Vi behöver analogier för att bedöma fakta och förklara ett 
historiskt förlopp… Denna referensram… är nödvändig för 
att förstå händelserna

Det var P J Rogers, forskare från universitetet i Belfast, som kom att stå för 
denna teoriutveckling. Jag skulle vilja beteckna den som synnerligen viktig – 
grundtankarna kan sägas ha vidareutvecklats av flera forskare i etapper fram 
till i dag. Intressant nog verkar det vara just Piagets teori som har utgjort 
grunden för denna teoriutveckling. Enligt Piaget använder vi vår förförståelse 
när vi möter ny information. Våra befintliga tankestrukturer kommer försöka 
skapa mening med den nya informationen. Rogers använde detta resonemang 
för hur historieförståelse uppstår. Han menar att vi tillgriper analogier för att 
förstå den nya informationen. Vi behöver analogier för att bedöma fakta och 
förklara ett historiskt förlopp. Historiska fakta är inte unika utan specifika och 
får sin mening (meaning) genom att de jämförs med vanliga, konventionella, 
erfarenheter – the frame of reference – referensramen.105

104 Dickinson, A K, Lee, P J, Rogers, P J (1984), preface, Learning History, (Dickinson, A K, Lee, P 
J, Rogers, P J, Ed.).
105 Rogers, P J (1984), Why Teach History?, Learning History, (Dickinson, A K, Lee, P J, Rogers, P 
J, Ed.), s 23f. 
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Konceptuella och kontextuella referensramar som redskap 
Rogers ger ett exempel på denna användning av analogier genom en jämförelse 
mellan Sovjets intervention i Tjeckoslovakien 1968 med Englands i Ulster 
på 1590-talet. Han menar att händelserna är isomorfiska (liknar varandra): 
Maktförhållandena mellan stormakterna i Europa drev i båda fallen fram 
en stormaktsintervention i ett mindre grannland. Denna referensram – 
konstruerad utifrån analoga historisk förhållanden – är nödvändig för att 
förstå händelserna. 

Rogers beskriver vår omvärldsorientering som beroende av vår förmåga 
att se och artikulera analogier och likheter mellan de data vi möter. Genom en 
kontinuerlig dialog mellan nya data och de existerande (tillfälliga) referensramar 
vi har förfinas och fördjupas vår förståelse. Denna process äger rum genom att 
data klassificeras utifrån likheter/olikheter. Vid processen använder vi aktivt en 
viss konceptuell referensram för att kunna klassificera nya data samtidigt som 
den konceptuella referensramen också modifieras. Det är en två-vägs process 
och Rogers menar att det är undervisningens uppgift att se till att denna process 
kontinuerligt fortskrider.106 

Utifrån denna allmänna Piaget-modell vidareutvecklar Rogers teorin 
såtillvida att han hävdar att denna förfining och fördjupning av referensramen 
inte äger rum på grund av mognad utan på grund av lärande. Specifik 
kunskap behövs för att utveckla dessa koncept. Det är denna kunskap som 
undervisningen måste ge i föreskrivna och kontrollerade former.107 

Rogers betonar också kontextens betydelse när en historisk händelse 
ska förklaras och förstås. Den synbara likheten mellan två händelser kan 
vid närmare analys visa sig trivial och i stället är det olikheten som är 
fundamental. Den kontextuella ramen i vilken händelsen befinner sig, har 
alltså också stor betydelse. Denna kontextuella ram konstrueras utifrån de 
särskilda omständigheter som föreligger i händelsens kontext. För att kunna 
klassificera en händelse och avgöra dess likhet/olikhet med en annan händelse 
där likhet synbarligen finns måste den kunna förstås i kontexten från båda 
perioderna.108 

Relationen mellan de konceptuella och kontextuella referensramarna är 
ömsesidig – reciprok – och hela tiden öppen för modifieringar och utveckling 
orsakade av assimilation av ny data. Undervisningens uppgift är enligt Rogers 
att omsorgsfullt tillföra de nya data som leder till mer utvecklade referensramar. 
Historiker utvecklar sådana referensramar (law like generalizations) genom 
långvarigt studium av historia. Tesen illustreras med resultatet från en test 
genomförd oktober 1968 där 176 forskare från en rad olika discipliner deltog. 
De fick svara på frågor rörande Sovjets intervention av Tjeckoslovakien i augusti 

106 Aa, s 28.
107 Aa., s 29.
108 Aa., s 30f.
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samma år utifrån vissa texter. Historikernas resultat var genomgående högst och 
Rogers slutsats är att de hade de nödvändiga referensramarna för att organisera 
all data kring interventionen. Arbetet som historiker hade utvecklat dessa 
referensramar och de kunde därmed bättre analysera de aktuella händelserna.109 

Historikerna kan sägas ha haft redskapen för att bearbeta en stor mängd 
information och organisera den i en tidsföljd till en meningsfull struktur.

Historielärarens referensramar – och elevens alternativa 
referensramar 
Rogers betonade alltså undervisningens, instruktionens, särskilda betydelse 
för hur individen förstår den historiska informationen. Som beskrivits ovan 
menade han att eleven genom historielärandet successivt skulle förses med väl 
avvägd data för att skapa allt mer fördjupade och förfinade referensramar. Detta 
var teorin baserad på Piaget och Bruner. Senare utbildningspsykologer hade 
emellertid alltmer börjat uppmärksamma kommunikationen mellan lärare och 
elev och hur eleven egentligen uppfattade ämnesinnehållet i undervisningen. 
Ola Halldén, forskare vid Stockholms universitet, kom ett par år efter Rogers 
artikel att problematisera begreppet the learning task (lärandeuppgiften) i 
undervisningen. Begreppet referensram fick här särskild betydelse därför att 
denna är av avgörande betydelse när lärandeuppgiften ska tolkas av eleven. 
Har inte eleven samma referensramar som läraren – vilket eleven som regel 
inte har – kommer eleven ha svårt att förstå lärandeuppgiften. Eleven kan då 
inte heller fördjupa och förfina sina referensramar på det sätt undervisningen 
avsett. Elevens alternativa referensramar blev härmed ett viktigt begrepp inom 
utbildningspsykologin.110 

Inledningen av ett tal ska vara liksom ”flöjtspelarens 
preludium” och låta lyssnaren ana karaktären på 
fortsättningen

Ola Halldén genomförde vid 1980-talets mitt undersökningar kring gymnasie-
elevers förståelse av undervisning kring bland annat industrialiseringen 
och demokratins framväxt i Sverige. Vid sin beskrivning av undervisnings-
situationen tog han hjälp av en bild från retoriken: inledningen av ett tal ska 
vara liksom ”flöjtspelarens preludium” och låta lyssnaren ana karaktären på 
fortsättningen. De inledande upplysningarna ska ge en ”tråd” som hjälper att 
tolka informationen som följer i berättelsen. I denna ska tankar och värderingar, 

109 Aa., s 32ff.
110 Halldén, O (1986), The Concept of Task as Pupil’s Perceptions of Teacher’ Assignments. Re-
search Bullentins from The Institute of Education, University of Stockholm, Vol XII:IV. 
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”frön”, infogas innan den egentliga pläderingen påbörjas. Dessa ”frön” hjälper 
också åhöraren att hålla fast i ”tråden” som gavs i inledningen. En motsvarande 
bild hämtade Halldén från teoribildning inom läsförståelsen: hos den gode 
läsaren innebär avläsningen en successiv ”avcheckning” mot given förförståelse 
och som läsaren fortlöpande skapar under läsningen. Avcheckningen innebär 
att en övergripande innehållsuppfattning byggs upp. 111 

Vid undervisningssituationen är elevens situation densamma, menade 
Halldén: En mängd fakta presenteras av läraren som eleven måste sammanfoga 
så att meningsfulla samband skapas. För att det ska vara möjligt måste eleven ha 
en övergripande uppfattning om innehållet för att få syn på ”tråden” i lärarens 
framställning och förstå vad läraren pläderar för. Utan denna övergripande 
uppfattning kan eleven inte meningsfullt tolka fakta som presenteras – eleven 
behöver känna målet med lärarens framställning. Figur 3.1 visar min tolkning 
av Halldén. 

Det var problematiskt för eleven att förstå meningen med 
presenterade fakta därför att han eller hon inte visste vad 
de skulle leda fram till

111 Halldén, O (1988), Om elevers förståelse av historieundervisning. Historiedidaktik i Norden 3, 
Angvik, M, Castrén, M, Karlegärd, C, Lorentsen, S, Nielsen, V O (red). Lärarhögskolan i Malmö, 
s 147.

Figur 3.1 Undervisning som kommunikation mellan olika referensramar 
(efter Halldén, 1986, 1988)
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”Shared Lines of Reasoning”: lärarens och elevernas 
konstruktion av mening i gemensamma dialoger  
 – narrativa koncept som redskap
Ola Halldéns empiriska forskning baserades på ett antal klassrumsobservationer 
i gymnasieskolor där läraren undervisade i olika historiska teman. Halldén 
konstaterade att ”dialogundervisning” var en form som genomgående kom till 
användning. En intervjuad lärare förklarade att hans intention var att få eleverna 
att ”tänka som historiker” och han lade stor möda på att göra berättelsen 
begriplig. Lärarens intention var i ett undersökt exempel att visa Sveriges 
utveckling från feodal- till klassamhälle. Han försökte då i dialogens form lotsa 
eleverna steg för steg genom de olika processer – till exempel skiftesrörelsen 
och dess konsekvenser – som ledde fram till det moderna industrisamhället. 
Genom klassrumskonversationen konstruerades successivt en berättelse.112 

Genom denna pendelrörelse kommer historiska data och 
narrativ struktur kontinuerligt bearbetas och successivt 
växer förståelsen

Det fanns emellertid ett viktigt problem med denna dialog, menade Halldén: 
Eleven hade svårt att följa lärarens tolkning av de data som presenterades – i 
sekvens – på grund av att eleven inte kände till målet. Det var problematiskt för 
eleven att förstå meningen med presenterade fakta därför att han eller hon inte 
visste vad de skulle leda fram till. Eleven behöver principer för att organisera 
till synes disparata fakta. Halldén tog stöd i termen colligation – som innebär 
en aktivitet där historikern kategoriserar olika händelser under ”appropriate 
conceptions”. Colligation innebär enkelt uttryckt att organisera.113

Men hur formulerar eleven – eller läraren/historikern – ”appropriate 
conceptions”? Konceptet måste å ena sidan vara baserat på, ha sitt ursprung i 
fakta – men utan konceptet var det svårt att organisera fakta. Här fanns enligt 
Halldén en klassisk paradox: Fakta och koncept är beroende av varandra, 
men utan det ena kunde man inte få det andra. Hur lösa denna paradox? 
Halldéns anvisning är oscillation – en kontinuerlig pendelrörelse mellan fakta 
och koncept. Genom denna pendelrörelse kommer historiska data (fakta) 
och narrativ struktur (koncept) kontinuerligt bearbetas och successivt växer 
förståelsen för den historiska händelsen ifråga.114 

112 Halldén, O (1994a), On the Paradox of Understanding History in an Educational Setting, 
Teaching and Learning in History, (Leinhardt, G, Beck, I, Stainton, C, Ed.), s. 30ff., Halldén, O 
(1994b), Constructing the Learning Task in History Instruction, Cognitive and Instructional Proc-
esses in History and the Social Sciences, (Carretro, M and Voss, J, Ed), s 190ff. 
113 Halldén, O (1994b), s 198.
114 Aa. 
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Halldéns slutsats är att historieundervisning inte kan ske genom en sekventiell, 
linjär presentation av historiska data (fakta) utan måste genomföras på olika 
nivåer. Det innebär att historisk information – olika källor och tolkningar av 
dem – måste presenteras samtidigt som olika historiska berättelser (narrativa 
strukturer) presenteras. Under denna process kommer elever och lärare 
gemensamt konstruera en specifik berättelse (narration) som relaterar till de 
fakta som är aktuella. Det viktiga är att eleven har en ”general idea” av ämnet 
som kan fungera som referensram för assimilation av nya data – och 
ackommodation. Den konceptuella referensramen måste bearbetas samtidigt 
som data för att passa ihop och få mening – ”it is not until they fit together that 
they both get meaning”.115 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Rogers och Halldén under 
1980-talet vidareutvecklade den Piagetinspirerade forskningen kring elevers 
historieförståelse. Det centrala begreppet var referensram, som enligt 
forskarna hade en avgörande betydelse för lärarens/historikerns och elevens 
meningsskapande. Begreppet narrativ struktur användes också i synonym 
mening. Genomgående är också betoningen av instruktionens betydelse, liksom 
överhuvud samspelet, dialogen, mellan lärare och elev. Under 1990-talet skulle 
forskningen ytterligare fortsätta i dessa banor med särskilt olika varianter av 
narrationens eller berättelsens betydelse.

Forskarsamhället kring undervisning 
och lärande i historia vidgas under 
1990-talet på båda sidor om Atlanten 
Den brittiska kognitiva forskningen kring undervisning och lärande i historia 
kan sägas ha burit frukt under 1980-talet också såtillvida att andra länders 
forskare alltmer engagerades inom området. Den så kallade kognitiva 
revolutionen116 var säkert också en viktig inspirationskälla för särskilt 
amerikanska forskare, som nu framträder på bred front. Ola Halldén som 
redan har nämnts samarbetade med dessa. Också spanjorer har varit särskilt 
aktiva. 1992 förenades så forskare från båda sidor Atlanten i en konferens i 
Madrid – den anges ha varit ”the first of its type”, det vill säga en internationell 
konferens inriktad mot kognitiv forskning inom historia och social studies.117 
De forskare som här möttes har också i mycket hög grad satt sin prägel på 
områdets fortsatta utveckling. 

115 Halldén, O (1994a), s 44.
116 Gardner, H (1985), The mind’s new Science.
117 Carretero, M and Voss, J (1994), Cognitive and Instructional Processes in History and Social 
Studies, preface. 
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Enighet kan sägas råda om att meningsfullhet förutsätter 
någon form av organiserade kognitiva strukturer

Ett stort antal empiriska undersökningar kring lärares och elevers arbete 
i historia – och i viss mån social studies – har från och med denna tid 
publicerats. Undersökningarna kan sägas ha varit inriktade på två typer av 
undervisningssituationer: 

– elevers textläsning,
– dialoger mellan lärare och elever.

Olika typer av kombinationer av dessa två undervisningssituationer är 
också vanliga, men genomgående är kontinuiteten från Rogers-Halldén: 
Instruktionens betydelse – kommunikationen mellan lärare och elev – och vilka 
kognitiva processer detta ger upphov till hos eleven. Begreppsparet Teaching 
and Learning blir alltmer etablerat som ett sammansatt begrepp. Vilken 
historieförståelse uppstår och vilka förmågor utvecklas i detta samspel?

Ett genomgående tema som många forskare explicit eller implicit berör är 
vad som skapar mening eller meningsfullhet när historiska data ska förstås. 
Enighet kan sägas råda om att meningsfullhet förutsätter någon form av 
organiserade kognitiva strukturer. Olika typer av mentala modeller som hjälper 
individen att kategorisera, analysera och tolka den historiska informationen 
beskrivs av flera forskare. De kan sägas vara en motsvarighet till de referensramar 
som beskrivits ovan. 

Naturligt har särskilt intresse riktats mot vilka kognitiva redskap som 
läraren ställt till elevens förfogande. Intresset för narrationen, eller berättelsen, 
som redskap (referensram) har accentuerats med en alltmer utvecklad begrepps- 
bildning. Vad är det som egentligen konstituerar en berättelse? Hur ser en 
narrativ struktur ut som ger eleven historieförståelse? Kan eleven själv behärska 
detta redskap och skapa historiska berättelser? Jag kommer nedan beskriva 
denna forskning som från och med 1990-talet har blivit allt större. 

Historieförståelse genom ”situationsmodeller” 
– kontextualiserat tänkande 
En av de amerikaner som framträder i början av 1990-talet och som därefter 
varit mycket aktiv har redan omnämnts – Sam Wineburg. Han har ställt 
grundläggande frågor av typen: ”Hur tänker egentligen en historiker när den 
läser historiska texter – och hur tänker studenter?” Kan vi beskriva dessa 
tankeprocesser – då kan vi också lära elever de grundläggande färdigheter som 
är nödvändiga för att utveckla ett sofistikerat historiskt tänkande. 
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Wineburg har i sina empiriska undersökningar analyserat hur historielärare/-
forskare och universitetsstudenter läser och tänker vid mötet av olika historiska 
texter (primärkällor och andra texter). Han kallar metoden ”thinking aloud 
technique” och genom den ombeds personen som deltar att verbalisera 
innehållet i sina tankar samtidigt som han/hon läser texten.118 

Läsaren måste gå in i texten personligen och delta aktivt 
för att skapa mening

Vad händer när en student eller historiker läser historiska texter? Hur skapar, 
konstruerar, individen historisk mening? Wineburgs analys handlar om vilka 
kognitiva representationer texten leder till – vilka ”privata kognitiva strukturer” 
som läsaren bygger i sitt medvetande när den läser.119

I en tidig studie lät Wineburg åtta historiker och åtta high school-studenter 
läsa olika texter kring striden vid Lexington – en av den amerikanska 
revolutionens inledande drabbningar. Texterna hade olika karaktär, alltifrån 
ögonvittnesskildringar till läroboksavsnitt. Det visade sig att historikerna 
och studenterna läste, värderade och använde de olika texterna på olika 
sätt. Studenterna såg sällan vad Wineburg kallar ”subtexten” i vad de 
läste. Subtexten innehåller dels en ”retorisk artefakt” där en textförfattares 
intentioner, syften och mål med texten kan rekonstrueras, dels en ”mänsklig 
artefakt” där författarens kanske omedvetna antaganden, värderingar och 
världsbild framkommer. Studenterna misslyckades med att se texten som ”a 
social instrument skillfully crafted to achive a social end”.120 

Wineburg menar att förståelsen av en historisk text – alltifrån ögon-
vittnesskildringar till läroboksavsnitt – kräver att läsaren stannar upp och 
talar med texten. Läsaren måste gå in i texten personligen och delta aktivt 
för att skapa mening. Vid undersökningen av historikers läsning av historiska 
texter visar sig hos individen två läsare: dels en ”actual reader” som skapar
den övergripande förståelsen av texten, dels en ”mock reader” som för en 
fortlöpande dialog med texten och känner av och ifrågasätter dess innehåll. 
Vid en sådan läsning avkodas såväl texten som författaren i ett fortlöpande 
”samtal” av läsaren. Texten ses av läsaren inte som en livlös ström av fakta 
utan som en nyckel för att förstå människan-författaren.121 

I en annan liknande undersökning lät Wineburg 12 lärare läsa nio olika 
texter om Abraham Lincoln, den amerikanske president som brukar ses som 
de svartas befriare. Genom att låta lärare läsa texter från olika tidpunkter – 

118 Wineburg 1994a, s 87, Wineburg s 1994b, 289f, Wineburg 2001, s 64.
119 Wineburg 1994a, s 87.
120 Wineburg 2001, s 69.
121 Ibid., s 69ff.
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vid olika situationer i Lincolns karriär – konfronterades lärarna med olika 
typer av uttalanden om de svartas eventuella frigörelse. Dessa texter ger en 
mer komplicerad bild av Lincoln och den amerikanska samtiden. Även denna 
undersökning visar hur olika individer förhåller sig till texterna som ger en 
skenbart motsägelsefull bild av Lincoln. Endast genom att ”kontexualisera” 
hans uttalanden blir bilden begriplig och även lärarna i undersökningen visade 
olika förmåga till detta.122

Läsaren behöver en ”kognitiv representation” av händelsen 
– en ”situationsmodell” eller en ”händelsemodell”

Vad fordras för att läsaren ska kunna gå in i denna aktiva läsarroll? Vad fordras 
för att läsaren – liksom den skolade historikern – ska upptäcka ”subtexten”? Ett 
undersökningsresultat i Lexington-undersökningen ovan visar att studenterna 
mer sällan vid läsningen tittade på textens källa – historikerna gjorde nästan 
alltid detta. Att se den historiska texten i sin sociala kontext är avgörande för 
förmågan att se texten som något mer än ”information om vad som hände – 
historiska fakta”.123 

Det är denna kontextualisering som möjliggör meningsskapande av enskilda 
historiska fakta. Wineburg menar att läsaren behöver en mängd implicit kunskap 
som texten inte innehåller för att förstå den situation den beskriver. Läsaren 
behöver en ”kognitiv representation” av händelsen – en ”situationsmodell” 
eller en ”händelsemodell”. Denna bygger läsaren upp utifrån den information 
de historiska texterna ger men dessutom använder läsaren sina tidigare 
erfarenheter: kunskap, förmågor och egna uppfattningar om sakförhållandena. 
För historikern är detta konstruktionsarbete en nödvändig del i arbetet: att 
spinna ”a web of imaginative construction” – att skapa ett mönster utifrån 
några av texten givna punkter.124 

En kognitiv situationsmodell eller en händelsemodell är alltså historikerns 
nödvändiga redskap för att bearbeta texterna och skapa mening. Tyvärr vet vi 
dock mycket lite, enligt Wineburg, om hur elever – eller lärare – bär sig åt för 
att tänka kontextuellt och bygga dessa modeller. Han menar att det är en viktig 
uppgift att utveckla kunskapen om hur detta konstruktionsarbete går till – 
sådan kunskap skulle vara en viktig grund för att utveckla skolundervisningen 
i historia och lära elever ett mer sofistikerat omvärldstänkande. 125 

En liknande slutsats kom tre forskare vid Columbia University till i 
en undersökning med college-elever. De använde en så kallad jury-metod. 

122 Wineburg 1994b, s 289f, 304ff samt Wineburg 2001, s 4.
123 Wineburg 2001, s 76.
124 Wineburg, 1994a, s 88f, s 111ff. 
125 Aa, s 127, Wineburg 1994b, s 306.



70

Utgångspunkten för forskarna var att uppgiften för en juymedlem i princip 
är densamma som för en historiker. Målet är att rekonstruera ett förflutet 
händelseförlopp och göra bedömningar av mänskliga handlingar. Man är 
båda beroende av källor som är osäkra, ofullständiga, kontextberoende och 
förmedlade av andra människor. Forskarna utgick vidare från att både jury-
medlemmar och historiker försöker lösa sina uppgifter genom att konstruera 
berättelser. En nyckelfråga blir då om individerna söker konstruera en berättelse 
utifrån källorna eller flera alternativa berättelser.126 

I undersökningen fick eleverna ta del av ett antal texter som beskrev ett 
autentiskt rättsfall. Forskarnas slutsats var att förmågan att koordinera olika data 
med olika teorier om vad som hänt kräver en metakognitiv förmåga. Eleven måste 
kunna reflektera över sina egna tankar – och värdera dem, inom en ram med olika 
alternativ som är baserade på olika källor. De menade att vi behöver veta mer om 
hur elever bygger upp denna förmåga att koordinera data och teorier.127 

Historieförståelse genom berättelseform – ”narrativa texter” 
– en ”röst” i texten
Wineburgs teser om den ”personliga, aktiva läsarrollen” – läsaren som ”går in i 
texten” – kan sägas ha en pendang i en annan forskning som undersökt textens 
struktur och hur den påverkar läsarens förståelse. Kan själva texten skapa en 
personlig, aktiv läsning?

Strukturen hos en berättelse eller saga kan förstås även av 
små barn. Frånvaro av något element eller en framställning 
där delarna är omkastade leder till minskad förståelse

Strukturen hos en berättelse eller saga (”a story narrative”) kan förstås även 
av små barn. Där finns alltid vissa aktörer i en situation med ett problem eller 
en konflikt som ska lösas. Försöken att lösa komplikationerna leder till olika 
händelser och slutligen en upplösning, ett slut, på berättelsen. Undersökningar 
har visat att frånvaro av något element eller en framställning där delarna är 
omkastade leder till minskad förståelse.128 

Används denna mentala modell för texten i historieläroböcker? Är dessa 
narrativa – eller kan de skrivas om enligt denna modell? Två amerikanska 

126 Kuhn, D, Weinstock, M, Flaton, R, Historical Reasoning as Theory-Evidence Coordination, 
Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Sciences, (Carretro, M and Voss, 
J, Ed), s. 377ff.
127 Aa, s 389f, 399f.
128 McKeown, M, Beck, I (1994a), Making sense of Accounts of History: Why Young Students 
Don´t and and How They Might, Teaching and Learning in History, (Leinhardt, G, Beck, I, Stain-
ton, C, Ed.), s. 3
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forskare, Margret Mckeown och Isabel Beck, genomförde flera läsundersök-
ningar med dessa frågor som utgångspunkt. Forskarna analyserade först hur 
fyra läroböcker för årskurs fem presenterade den amerikanska revolutionen. 
De observerade två problem med dessa böcker: De låg på en orealistisk nivå 
vad gäller förväntade förkunskaper och de saknade koherens, en röd tråd 
som band samman idéer och händelser. Läsundersökningen med elever visade 
också på en ytlig förståelse för det beskrivna förloppet. Eleverna förstod 
inte situationen tydligt och delarna i berättelsen bands inte samman på ett 
meningsfullt sätt.129 

129 Aa, s 4ff.
130 Aa, s 15ff. Beck, I, McKeown, M, (1994b), Outcomes of History Instruction: Paste-up Ac-
counts, Cognitive and Instructional Processes in History and Social Studies, (Carretero, M and 
Voss, J, Ed.), s 223ff.. Begreppet ”interestingness” hämtade man från Schank, R C (1979), Inter-
estingness: Controlling inferences. Artificial Intelligence, 12, s. 273–297.

Nästa steg i undersökningen var att revidera lärobokstexterna för att skapa 
interestingness och mer engagerad läsning – för ökad förståelse. Forskarna 
sökte förändra texterna enligt ett koncept de kallade att ge texten röst (”voice”). 
Konceptet innehöll tre teman: ”activity, orality, connectivity”. Activity innebär 
att texten görs dynamisk med verb som beskriver mänskliga aktörers handlingar 
och reaktioner. Orality innebär att texten förses med muntliga uttryck inklusive 
dialoger. Connectivity innebär att texten söker fokusera på sådant som kan 
skapa en relation till läsaren, till exempel genom ett direkt tilltal till läsaren 
med känslomässiga anspelningar på berättelsens aktörer. Forskarna skrev om 
lärobokstexterna genom att använda dessa teman och gav på så sätt ”röst” åt 
berättelsen.130 

Vad hände med elevernas förståelse? Läsundersökningarna, som alltså 
gjordes i årskurs fem, visade att förståelsen ökade med de på detta sätt 
omarbetade texterna. Försök gjordes också där eleverna fick stanna upp och 
tänka högt och prata om texten vilken medförde en ännu bättre förståelse. 
Genom att låta eleverna bli ”revisorer” av texten och ”fråga författaren” 
skapades också interaktion med texten och engagemang. Forskarna konstaterar 
sammanfattningsvis ”the power of narrative structure” och effektiviteten hos 

aktörer + situation (problem/konflikt) + händelser  
upplösning/resultat

Fig 3.2 Strukturen hos en berättelse eller saga (McKeown, Beck, 1994)
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de beskrivna metoderna för att skapa engagerade läsare som aktivt interagerar 
med texten och konstruerar mening. Liknande resultat gjordes i en longitudinell 
undersökning där även elever i årskurs åtta ingick och där förståelsen för texter 
kring amerikanska revolutionen undersöktes.131 

Betoningen av ”the power of narrative structure” visar kontinuiteten från 
1980-talets forskning. Narrationen som kognitiv modell eller kognitivt redskap 
för individens meningsskapande utgör ett tema i 1990–talets forskning kring 
historieförståelse. 

Historieförståelse genom ”narrativa redskap”– vad består de 
av och hur fungerar de?
En annan amerikan som också intresserat sig mycket för historieförståelse 
och berättelseformen är James Wertsch. Han kan sägas ha förenat ett intresse 
för hur individen organiserar förståelse utifrån historisk information med 
ett intresse för individens och samhällets identitetsbildning. Han beskriver 
berättelseformen, berättelsen, som ett ”kulturellt redskap” i en ”mediated action” 
med stor betydelse för medborgarnas självförståelse som individer och kollektiv. 
Liksom i all mediering spelar de kognitiva redskapen (artefakterna) en stor 
roll för att styra tänkande, tal och skrift – både för att utveckla detta och att 
begränsa det inom vissa, av artefakterna givna, ramar.132 

Wertsch gör också en intressant jämförelse mellan berättelseformen och 
andra former av ”historiska representationer”. När det gäller identitetsbildning 
och historia konstaterar Wertsch att det är både redskapen och deras 
kontextualisering – deras unika användning – som är betydelsefullt i medieringen. 
Vid kanske särskilt nationell historieskrivning finns ofta flera konkurrerande 
berättelser som kan stå i konflikt med varandra. Dessa berättelser ”tillhör” 
alltid någon eller några och uttrycker olika perspektiv – ofta är de också 
resultat av olika ”röster” som vävts samman. Wertsch antar att de konflikter 
mellan olika berättelser som då kan uppstå också kan förväntas uppstå på ett 
individuellt plan. Individen kommer acceptera eller göra motstånd mot olika 
berättelser beroende på deras kontextuella användning – på situationen och 
hur de möter individen.133

Wertsch gör också en intressant jämförelse mellan berättelseformen och 
andra former av ”historiska representationer”, andra sätt att i text framställa 
historien. Förutom berättelsen urskiljer han två andra former: historiska 

131 McKeown, M, Beck, I (1994a), 18ff, McKeown, M, Beck, I (1994b), s 237–255.
132 Wertsch, J (1994), Struggling with the past: Some Dynamics of Historical Representation, 
Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Sciences, (Carretro, M and Voss, 
J, Ed), s. 323f. Wertsch, J (1998), Mind as action, s 73ff. De svenska termerna som här används 
är hämtade från Säljö, R (2000), Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv, s 74ff. Säljö 
refererade här närmast till Wertsch – som in sin tur var beroende av Vygotsky och Bakhtin – när 
han beskrev ”mediering och tänkande”. 
133 Wertsch, J (1994), s 324ff.
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annaler och krönikor. Annalen kännetecknas av ett enkelt listande av händelser 
i kronologisk ordning. Det kan till exempel vara att utifrån årtal ge viss 
information som presenteras isolerat från annat i framställningen. Händelserna 
beskrivs utan samband med vad som hänt tidigare eller senare utan något tema 
med början eller slut. Krönikan skiljer sig från annalen såtillvida att den har 
en viss ansats till att vilja ge en berättelse, men, till skillnad från en verklig 
berättelse, misslyckas den med att skapa en helhet med ett slut. Den saknar en 
upplösning och lämnar sakförhållanden olösta – unfinished stories.134 

Berättelsen kännetecknas däremot av sin organisation baserad på 
temporalitet – tiden – med en intrig, en handling med tydlig början, mitt och slut. 
Den har en identifierbar berättarröst som skapar samband mellan händelserna 
och den kommer fram till en upplösning, en lösning – ett resultat. Intrigen, 
handlingen, kan beskrivas som en struktur av relationer där händelserna ges en 
mening genom att vara delar i en integrerad helhet. Betydelsen av berättelsen, 
narrationen, har länge betonats inom humanvetenskaperna – människan har 
beskrivits som a story telling animal. Wertsch har intresserat sig för vad som 
händer när detta ”kulturella redskap” används av individer för historieförståelse. 
Han påpekar också – vilket är mycket viktigt – ”how the structure of historical 
texts… both empower and constrain those who use them”. Historiska texter 
har alltså inte bara förmågan att utveckla vår förståelse – de riskerar också att 
styra eller hindra vårt tänkande.135

I en av sina tidigare empiriska studier på detta tema bad han 24 
universitetsstudenter i New England, på den amerikanska östkusten, att skriva 
en essä under 30–60 minuter på ämnet ”Mitt lands uppkomst” (de betalades 10 
dollar för arbetet!). Wertschs analys av resultatet pekar på att dessa studenter 
väl behärskade det narrativa redskapet och han menar – lite ironiskt – att den 
amerikanska skolan varit alltför effektiv vid undervisningen av USA:s historia. 
Han jämförde med Mckeown och Beck, som i ovan refererade undersökning av 
elever i årskurs 5 och 8 och deras brister i förståelsen för amerikansk historia. 
Hans kommentar är att dessa brister berodde på textböckerna, och inte på 
elevernas förmåga att behärska berättelseformen. Universitetsstudenterna 
visade sig däremot genomgående kunna återge en och samma berättelse om sitt 
lands ursprung – med temat ”sökandet efter frihet”. Han konstaterar att hur 
studenterna genomgående konstruerar en berättelse med i stort liknande aktörer, 
motiv och handlingar. Slutet på berättelsen är skrivandet av USA:s konstitution 
1776 och revolutionskriget. Denna officiella skolberättelse – understödd av 
nationella högtider – med de europeiska nybyggarna i huvudrollen, har, menar 
Wertsch, effektivt hindrat studenterna att formulera alternativa berättelser.136 

Det visar sig nämligen också i essäerna att studenterna är medvetna om andra 

134 Wertsch, J (1998), s 79.
135 Aa, s 80.
136 Wertsch, J (1994), s 326–336, Wertsch, J (1998), s 81–98.
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möjligheter att tolka och berätta historien. Helhetsbilden är att studenterna 
ger en berättelse där européernas frihetslängtan och handlingar är drivkraften 
till landets ursprung. Andra aktörer förekommer, särskilt indianer, men snarast 
som mottagare eller offer. Många av studenterna visar med distanserade eller 
ironiska formuleringar och kommentarer att de är missnöjda med den officiella 
skolberättelsen. Men även fast ungefär hälften av studenterna visade någon 
form av sådant missnöje, så fortsatte de alla att använda berättelsen. De 
”motberättelser” eller alternativa berättelser som studenterna skulle kunnat ha 
skrivit utifrån till exempel ett indianperspektiv, är det ingen som formulerar.137 

Studenterna visar, med Wertschs terminologi, ”mastery” vad gäller redskapet 
– berättelseformen och dess innehåll. De behärskar både att skriva en berättelse 
och de återger också den officiella skolberättelsen. Wertsch vill emellertid 
fördjupa analysen till hur studenterna också tillägnar sig, (”appropriate”), 
historien om sitt lands ursprung. Vad tror de på som samhällsmedborgare? 
Han avvisar tanken att alla studenterna verkligen aktivt valde den officiella 
skolberättelsen efter en kritisk genomgång av de alternativ som förelåg. Här 
refererade han till Wineburgs ovan beskrivna undersökning som hade visat på 
studenternas brist på kritisk läsning av olika historiska texter och tendensen 
att se på dessa som historisk information snarare än partsinlagor. Wertsch 
menar att orsaken helt enkelt är att studenterna inte hade tillgång till ett 
alternativt kulturellt redskap – en alternativ berättelse. Han menar att vi måste 
lära mer om hur elever använder olika berättelser. Vilken är deras relation till 
olika berättelser? Genom att betrakta historiska berättelser som mediering – 
mediated action – är det möjligt att närma sig frågan om hur elever dels lär sig 
behärska dessa, dels hur de tillägnar (tror på) sig dem.138 

Wertsch skulle senare göra liknande undersökningar kring hur ester och 
ryssar lärt sig behärska, respektive tillägnat sig, officiella skolberättelser kring 
sina länders historia, varom mer nedan.

Berättelseredskapet i modellform: tids-/orsaksmodeller 
och argumentationsmodeller
För att undersöka hur kvalificerad klassrumsundervisning kan genomföras 
observerade Gaea Leinhardt och några andra forskare från Pittsburghs 
universitet en dokumenterat god historielärare. Läraren observerades under 
flera månader i dialogen med sina elever. Under denna period behandlades 1700- 
och 1800-talens amerikanska historia med fokus på konstitutionens tillkomst 
och bakgrunden till amerikanska inbördeskriget. Fokus i undervisningen låg 
i att söka få eleverna att resonera på ett meningsfullt sätt om den historiska 
utvecklingen. Denna beskrevs av läraren så att en för eleverna tydlig ram för att 

137 Aa.
138 Wertsch, J (1994), s 334ff. Wertsch, J (1998), s 98ff. 
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Den fortsatta historiska utvecklingen under 1800-talet diskuterades och 
analyserades på temat motsättningar mellan agrara och merkantila intressen. 
Under flera veckor växte en ”concept node” (figur 3.4) fram där spänningen 
mellan agrara och merkantila intressen beskrevs med ett flertal ”minicase” eller 
underberättelser. 

Dessa modeller användes kontinuerligt i klassrumsdialogerna och 
enligt Leinhardt utvecklade eleverna en betydande förmåga att resonera. 
Komplexiteten i det historiska förloppet demonstrerades samtidigt som läraren 
försåg eleverna med redskap för att bemästra komplexiteten, menar forskarna. 

De historiska berättelserna vävdes samman och förflyttades till de analytiska 
abstraktionerna i de tematiska spänningarna mellan AGRAR-MERKANTIL 
(fig. 3.4). Lektionerna utvecklades utifrån en kunskapsbas som konstruerades 
och organiserades i klassrummet. Den växte successivt genom textläsning och 
arbete med källmaterial.

Allt efter terminen fortskred, kunde eleverna arbeta alltmer självständigt 
och Leinhardt menar att de även byggde upp en förmåga till framtida ”case 
building”, alltså en förmåga att skapa motsvarande modeller vid arbete med 
andra historiska epoker.140

Figur 3.3 Analysmodell använd i undervisning (Leinhardt et al 1994) 

139 Leinhardt, G, Stainton, C, Virji, S, Odoroff, E (1994), Learning to Reason in History, Cognitive 
and Instructional Processes in History and the Social Sciences, (Carretro, M and Voss, J, Ed). s 
136f, 144ff.  
140 Aa, s 148ff.

analysera händelserna etablerades. Med hjälp av denna ram eller modell kunde 
eleverna ”gå omkring i denna” och resonera om olika händelser vid tillkomsten 
av den amerikanska konstitutionen (figur 3.3).139

frågor om mynt och beskattning

begynnande nationalism   

Olika intressegruppers möten

Ekonomi Politik

Sociala förhållanden Vetenskap

Händelse:
USA:s konstitution
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I den beskrivna undersökningen var det alltså läraren som skapade model-
lerna i dialog med eleverna. Kan elever själva skapa modeller för att förstå 
den historiska informationen? Vad händer när elever ställs inför uppgiften att 
själv skapa förståelse och mening vid läsning av lärobokstexter och kanske 
historiska källor? Och kan läsning av historiska texter leda till förmågan att 
tolka olika texter och resonera kring den historiska informationen? 

Dessa frågor undersöktes i ett par studier där elever läste om händelserna 
som ledde fram till byggandet av Panamakanalen 1869141. Undersökningarna 
genomfördes av fyra forskare – också dessa från universitetet i Pittsburgh. 
I en första studie jämfördes hur lärandet såg ut hos elever från 4:e, 5:e och 
6:e klass samt från college (sammanlagt 31 elever). De läste en tre sidor lång 
lärobokstext om historien kring USA:s förvärv av kanalzonen vilket föregick 
kanalbygget. Därefter fick eleverna göra en muntlig sammanfattning – vilken 
typ av information kom eleverna då att ge?

De yngre eleverna tenderade att återge faktalistor eller 
subhistorier, medan de äldre eleverna generellt berättade 
huvudhistorien

Forskarna gjorde först en anlaysmodell av texten som kategoriserade innehållet 
i: ”core events, non–core events samt supporting information”. Dessutom 
gjordes en sammanställning av ”connectors” – en schematisk beskrivning i 
”trådform” som visade hur händelserna var förbundna med varandra. Denna 

141 Britt, M, Rouet, J-F, Georgi, M, Perfetti, C (1994), Learning from History Texts: From Causal 
Analysis to Argument Models, Teaching and Learning in History, s 47ff. 

Republikan…..                                                                        …………Hamilton, Adams

       Jefferson…………..                              ……………Nordstater

      Södern ……………..                                                    ……………….federalister 
	 																																	AGRAR	-------------	MERKANTIL
     staternas rättigheter….                     …….internationell handel 

     Antifederalism……………..                                            ……………..abolitionister

                        Slavägande……..                             ………..kommers

Figur 3.4 Tematiska spänningar. Modell använd i undervisning (Leinhardt et al 1994) 
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analysmodell användes för att beskriva och jämföra med elevernas muntliga 
sammanfattningar. Resultatet visade på tre typer av elevsammanfattningar:

1. Faktalista. Ingen sammanhängande historia,

2. Subhistoria. En sammanhängande historia men utan fokus på huvudhistorien  
 – USA:s förvärv av Panamakanalen. Subhistorierna kunde till exempel  
 handla om epidemiproblemen vid bygget eller problemen med att få  
 Colombias regering att ge byggnadstillstånd, 

3. Huvudhistorien. ”Historien om hur USA erhöll tillstånd att bygga kanalen”.  
 Dessa elevsummeringar återgav huvudhändelserna i en sammanbunden  
 diskussion.142 

De yngre eleverna tenderade att återge faktalistor eller subhistorier, medan 
de äldre eleverna generellt berättade huvudhistorien. Forskarnas tentativa 
förklaringar handlade om att eleverna som berättade subhistorier bättre kunde 
utnyttja sina förkunskaper för att skapa en narrativ struktur. Eleverna som 
återgav huvudhistorien tycktes göra detta utifrån bättre läsförmåga. Förmågan 
att organisera en komplex text till en narrativ struktur ökade med ökade 
förkunskaper och läsförmåga. Slutsatsen som drogs vara att de yngre eleverna 
generellt hade svårare att lära historia från läsning av en text.143

Vad händer då när collegestudenter läser samma historia – USA:s förvärv 
och byggande av Panamakanalen – utifrån ett flertal olika texter? I den 
andra studien samma forskare genomförde lät man 6 collegestudenter läsa 
fyra olika författares versioner av historien. Dessa texter var av varierande 
längd (mellan 1 700–13 000 ord) och representerade olika perspektiv på 
händelserna. Studenterna fick skriva en summering efter läsningen av varje text 
samt fick därefter svara på ”förståelsefrågor” som handlade om att kombinera 
informationen från de fyra texterna. Hur klarade studenterna att återge och 
förstå historien utifrån dessa fyra texter?

Huvudhistorien kunde studenterna återge redan efter läsningen av den 
första texten och de övriga texterna bidrog med ”supporting information”. 
Genom att dessa studenter emellertid dessutom fick olika författarperspektiv 
på huvudhistorien tvingades de reflektera över osäkerhetsmoment och 
kontroversiella frågor. Förutom att lära huvudhistorien i en mental tids-/
orsaksmodell måste studenterna också överväga frågor såsom:

– Hur, när och under vilka omständigheter skrevs texten?

– Hur ska motsägelser i de olika texterna tolkas?

– Hur förhåller sig olika texter till varandra, till exempel i form av första- eller  
 andrahandsuppgifter?

142 A a, s 51ff.
143 A a, s 64f.
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För att klara av alla dessa uppgifter, menade forskarna, måste studenten skapa 
– som tillägg till tids-/orsaksmodellen – en argumentationsmodell. Denna 
är alltså en mental representation av hur studenten organiserar författarnas 
argument och deras källor.144

Denna argumentationsmodell har två nivåer: dels lokal nivå där varje 
enskild text representerar en serie argument, med olika fakta som evidens, som 
driver en tes, dels en global nivå där modellen visar de olika texternas relation 
till varandra. Argumentationsmodellen kan alltså innehålla, vilket forskarna 
ger exempel på, såväl primär- som sekundärkällor. 

Historisk bildning i dessa två dimensioner innebär 
alltså dels ett lärande av ”historier”, dels ett lärande av 
konstruktionsprocessen bakom historierna

När eleven-studenten ska konstruera en argumentationsmodell behöver den 
specifika förmågor. Det handlar dels om att bedöma trovärdigheten hos enskilda 
källor, dels om att avgöra dess betydelse som evidens för helheten – kort sagt 
måste flera texter bearbetas och förstås samtidigt. Information måste sättas in i 
ett större sammanhang – den måste kontexualiseras. Forskarna jämför här sina 
resultat med en tidigare undersökning av en annan forskare – varom mer nedan 
– där andra collegestudenter prövats på denna förmåga och då visat bristande 
förmågor. I den här refererade studien var resultatet mer positivt: studenterna 
hade konstruerat en form av argumentationsmodeller där olika författares 
argument och evidens vägdes mot varandra till en helhet. Forskarna framför 
som en tänkbar förklaring – att dessa studenter lyckats relativt väl – vara att 
hjälptes att fokusera på olika ståndpunkter genom det tillrättalagda valet av 
fyra texter. De fick också detaljerad källinformation vid skrivandet av en essä.145 

Samma forskargrupp genomförde också en så kallad dokumentstudie 
kring Panamakanalens tillkomst där 24 collegestudenters (ålder 18–31) 
förmåga att använda primärmaterial prövades. Kan elever uppfatta det relativa 
värdet hos olika typer av historisk information? Studenterna fick arbeta med 
material med olika källkaraktär; sekundärkällor och primärkällor av olika 
karaktär (partsinlagor och officiella dokument). Återigen fick man ett positivt 
resultat. Slutsatserna pekade på att studenterna kunde använda texterna på 
ett resonerande vis och kunde göra källkritiska bedömningar av olika källors 
värde. Deras medvetenhet om värdet av primärmaterial ökade och intresset 
och viljan att använda dessa för att utveckla en argumentation utvecklades.146 

144 A a, s 71f.
145 A a, s 77ff. 
146 Perfetti, C, Britt, A, Rouet, J-F, Georgi, M, Mason, R (1994), How Students use Texts to Learn 
and Reason About Historical Uncertainty, Cognitive and Instructional Processes in History and 
the Social Sciences, (Carretro, M and Voss, J, Ed), s 267–278.
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Sammanfattningsvis diskuterar forskarna av de tre studierna kring 
Panamakanalens tillkomst vad det är för typ av kunskaper eleverna har visat 
prov på. Forskarna menar att studierna visar två dimensioner av att lära 
historia, eller historical literacy – historisk bildning. 

På den första dimensionen (eller minimum, ”basic”, standard) har man 
studerat förmågan att förstå ”historiens historier”. På den andra dimensionen 
(”higher standard”) ligger förmågan att resonera i historia, en förmåga som 
involverar tolkning av sekundär och primärkällor i en kontext. 

Den första dimensionen fokuserar på tids-/orsaksstrukturer. Historiens 
historier lärs, förstås och uttrycks i dessa termer. Dessa strukturer är så 
basala att de kan uppfattas även av barn. Den andra dimensionen, elevernas 
arbete med flera källor kring samma händelse, innebär ett lärande av 
konstruktionsprocessen bakom historierna. Dessutom, menar man, medför 
den ett effektivt lärande genom den kognitiva stimulans som en ny text kring 
samma tema innebär – jämfört med repetition av en text. Viktigt är att en text 
som presenterar samma händelse på ett annorlunda sätt ger större språklig 
tillgänglighet för läsaren. Möjligheten att möta händelsen ur fler språkliga 
perspektiv gör förståelsen lättare.147

Historisk bildning i dessa två dimensioner innebär alltså dels ett lärande 
av ”historier”, dels ett lärande av konstruktionsprocessen bakom historierna. 

Dynamiska och strukturella narrationer – interaktion 
mellan aktörsförklaring och institutionell förklaring
Ett flertal forskare har intresserat sig för hur elever förklarar i historia. Ger 
eleverna förklaringar som är baserade på aktörer med personliga mål och motiv? 
Eller förklarar man med strukturer – opersonliga krafter som styr historien utan 
intentioner? Frågan är ju för övrigt klassisk inom själva historievetenskapen. För 
historieundervisningen blir den inte mindre fundamental. Vilka redskap behöver 
eleven för att förklara historisk förändring – aktörsbaserad eller strukturell?

En grupp spanska forskare vid universitetet i Madrid genomförde en 
undersökning med 100 elever som intervjuades kring frågan: ”Vilka orsaker 
låg bakom upptäckten av Amerika?”. De intervjuade eleverna var uppdelade i 
fem grupper från 11–12 år till äldre studenter på universitetsnivå (i psykologi 
respektive historia). Eleverna fick svara dels med hjälp av sex kort som innehöll 
sex olika typer av intentionella och strukturella förklaringar (personliga mål, 
stärkt statsmakt, behov av en ny handelsled, navigationsteknikens utveckling, 
ideologiska och utrikespolitiska). Eleverna fick också ge en berättelse som gav 
forskarna kvalitativa data.148 

147 A a, s 257f, 278f.
148 Carretero, M, Jacott, L, Limón, M, López-Manjon, A, León, J (1994), Historical Knowledge: 
Cognitive and Instructional Implications, Cognitive and Instructional Processes in History and 
the Social Sciences, (Carretro, M and Voss, J, Ed), s 367ff.
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Elever måste alltså tillägna sig en utvecklad narration 
bestående av såväl intentionella som strukturella element

Resultaten visade på klara skillnader mellan olika åldersgrupper och 
mellan studenterna (psykologer respektive historiker). De yngre eleverna 
gav genomgående intentionella förklaringar till varför Amerika upptäcktes 
(Columbus och spanska kungens och drottningens motiv). Historikerstudenterna 
placerade emellertid denna förklaring näst lägst. De ansåg att abstrakta och 
komplexa faktorer i den politiska kontexten låg bakom upptäckten. Intressant 
nog graderade psykologistudenterna intentionella, personliga, förklaringar 
såsom näst viktigast. Sammanfattningsvis kan konstateras att de yngre eleverna 
favoriserade intentionella förklaringar medan kombinationer av intentionella 
och strukturella förklaringar var vanliga bland de äldre eleverna.149 

De spanska forskarnas förklaring till dessa svar handlar inte oväntat om 
att strukturella förklaringar kräver större djupkunskaper om sociala och 
historiska processer i linje med historikerstudenternas svar. I sin diskussion av 
implikationerna för historieundervisning menar forskarna att uppmärksamhet 
måste göras på distinktionen mellan strukturell och narrativ förklaring. För att 
göra historien begriplig – forskarna tror att de flesta historiker instämmer i detta 
– så är båda dessa perspektiv nödvändiga. Historiska strukturer kan beskrivas 
narrativt och alla narrationer har strukturella element. Historieundervisning 
måste alltså utveckla båda dessa perspektiv. Elever måste alltså tillägna sig samma 
tänkande som historiker utövar när en historisk förklaring konstrueras: En 
utvecklad narration bestående av såväl intentionella som strukturella element.150

Detta tema har ytterligare utvecklats av en grupp forskare vid universitetet 
i Pittsburgh. Hur förklarar studenter historiska förlopp? Vilka typer av 
förklaringar används? Forskarna utgick i sina hypoteser från att historiska 
förklaringar dels kan vara narrativa texter, dels förklarande texter. Den 
förstnämnda, narrativa, texten innehåller förhållanden, handlingar och 
händelser som leder fram till en given händelse. Den andra, förklarande, texten 
är som regel hierarkisk med en lista på ett antal faktorer som har orsakat en 
given händelse (”fyra faktorer orsakade Amerikanska inbördeskriget”). En 
kombination av de två typerna av förklaringar är också möjlig.151

32 college- och universitetsstudenter fick skriva en essä där de ombads ange 
vad de trodde skapade Sovjetunionens fall. Därefter fick de ta del av en särskilt 
framtagen lista med 40 möjliga orsaker till Sovjets fall och de ombads gradera 
vart och ett efter sin betydelse. Slutligen ombads studenterna använda valfritt 

149 Aa, s 369f.
150 Aa, s 373f.
151 Voss, J, Carretero, M, Kennet, J, Silfies, L (1994), The Collapse of the Soviet Union: A Case 
Study in Causal Reasoning, Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Sci-
ences, (Carretro, M and Voss, J, Ed), s 441.
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antal av listans angivna orsaker och rita en orsaks-karta, en figur där olika 
orsaker schematiskt skulle fogas samman med linjer eller pilar.152 

I sin diskussion av resultaten konstaterar forskarna att, även om essäerna 
ofta var rudimentära till sitt innehåll, i princip liknade framställningar av 
den typ historiker producerar. Man hänvisar här till en särskild typologi 
av narrationer som delar in dessa i ”strukturella” och ”dynamiska”. Den 
strukturella narrationen är inriktad mot återkommande mönster som ofta 
handlar om institutioner. Den dynamiska narrationen är mer explicit vad 
gäller orsak och verkan, motiv och motivens samband med yttre händelser: 
förhållanden och handlingar interagerar.153

En viktig psykologisk begränsning verkar vara att den 
underliggande minneskunskapen är bristfälligt organiserad 
i medvetandet

Olika orsaker porträtteras av studenterna i essäerna, de ger alltså genomgående 
en flerdimensionell bild av händelseutvecklingen. Däremot utvecklas ofta 
inte argumenteringen och underbyggs i begränsad utsträckning. Studenterna 
verkar inte känna behov av att behöva försvara sina påståenden. De olika 
orsakerna vävs ofta heller inte samman i en enda sammanhängande berättelse. 
Sammantaget anser forskarna dock att studenterna ser händelseutvecklingen 
som en interaktion mellan strukturella förhållanden och handlingar. Man 
ser inte att studenterna personifierar sina förklaringar utan ekonomiska och 
politiska förhållanden förs fram vid sidan av till exempel Gorbatjovs och 
Jeltsins handlingar. En personifiering av annat slag förs dock också fram: 
ett antal orsaker som kan klassificeras som psykologiska förhållanden som 
till exempel fruktan för KGB eller missnöje över ekonomiska förhållanden. 
Det finns också en genomgående tendens att tolka motiv och värderingar i 
Sovjetunionen ur ett amerikanskt perspektiv.154

Forskarna gör intressanta slutsatser vad gäller resultatens implikationer för 
historieundervisning. Många studenter visar sig besitta en hel del kunskaper 
om händelseförloppet, men saknar förmågan att organisera dessa till en 
sammanhängande essä. När de i senare delen av testet ges en lista med orsaker 
kan de däremot organisera dem meningsfullt. En viktig psykologisk begränsning 
verkar alltså vara att den underliggande minneskunskapen är bristfälligt 
organiserad i medvetandet. Avslutningsvis menar forskarna, även om essäerna 
innehåller såväl strukturer som handlingar, att studenterna behöver bättre 
träning på vad som konstituerar en adekvat historisk framställning.155

152 Aa, s 412.
153 Aa, s 422. 
154 Aa, s 422ff.
155 Aa, s 427.



82

De här resultaten och slutsatserna kan sägas ansluta nära till Arja Virtas ovan 
omtalade resultat. Hennes avhandling publicerades året efter det här beskrivna 
testet. Den analyserade också essäuppgifter i historia (och samhällslära, totalt 1 
103 stycken) och hon konstaterade att: ”Ett stort antal av svaren innehöll endast 
fragmentariska kunskapsspillror.” Virta konstaterade studenternas svårigheter 
att fokusera svaret – de hade faktakunskaper men hade svårt att konstruera 
dem i konsekvent skriftlig form. Medelmåttiga svar karakteriserades av korta 
kunskapskedjor i listform.156 

De goda svaren däremot karakteriseras enligt Virta av ”välkonstruerade 
kunskapshierarkier, som var jämförbara med enhetliga nät”. ”Bakom historie-
svaren kunde mer enhetliga strukturer spåras: eleverna organiserade ganska 
ofta sina historiekunskaper i enlighet med tidsrelationer och gav därmed ofta 
förklaringar till företeelser.” Hon konstaterar också att elever som ger goda svar 
i historia också bevarade den så kallade narrativa, historietypiska strukturen 
också i sina svar i samhällslära.157

Även dessa undersökningar kommer alltså fram till betydelsen av ramar 
eller verktyg som gör de historiska kunskaperna meningsbärande i en samman-
hängande berättelse. 

Fördjupat internationellt samarbete kring 
sekelskiftet 2000

Intresse för stora berättelser i tid och rum – narration som 
överordnat begrepp i forskningen
Vid tiden för det senaste sekelskiftet kan konstateras att 1980- och 90-talens 
kognitiva forskning kring undervisning och lärande i historia har resulterat 
i en begreppsapparat som i påfallande hög grad roterar kring narration. 
Historiefilosofen Rüsen hade ju 1987 kallat narrativ kompetens för den 
syntes som ledde till historiemedvetande (kapitel 1). En lång rad forskare 
inom särskilt anglo-saxisk miljö kan sedan sägas ha operationaliserat detta 
begrepp inom kognitiv forskning – utan synbar kontakt med Rüsen eller den 
tyska historiedidaktiska traditionen. Inspirationskällorna till detta intresse för 
narrationer kan bedömas vara mångfaldiga och har inte närmare utretts här. 
Narrationsbegreppet har ju förvisso kommit till användning inom ett antal 
discipliner. En viktig grund för de engelska kognitionsforskarna, och även Ola 
Halldén, var som tidigare nämnts Piaget. Referensram utvecklades av dessa med 
användning av narrationsbegreppet i närmast synonym mening. Referensramen 
betecknade lärarens eller elevens förförståelse vid undervisningssituationen i 

156 Virta, A (1997), Historiedidaktik, Karlegärd & Karlsson (red), s 180. Jfr ovan not s 82–82.
157 Aa, s 180.
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bland annat historia. De tänktes bära med sig olika berättelser som styrde deras 
förståelse av nytt historiskt stoff.

Det internationella forskarsamhället har vid det 
nya sekelskiftet integrerats, vilket medfört att 
narrationsbegreppet utvecklats alltmer

När 90-talets kognitionsforskare – här har bland annat James Wertsch 
omnämnts – närmade sig narrationsbegreppet kom de att benämna det 
ett kognitivt – eller rent av kulturellt – redskap. Referensram och kognitivt 
redskap blev närmast synonyma begrepp i detta sammanhang. Berättelsen eller 
narrationen och dess struktur blev historieämnets specifika ram eller redskap. 

Perioden 1998–2004 innebar ett fördjupat samarbete mellan kognitions-
forskare från USA-Storbritannien (jämför kapitel 1) och även inkluderande 
särskilt Canada-Tyskland. Intressant nog skulle också bland annat Rüsen och 
Wertsch mötas vid inledningen av det nya seklet och ge viktiga bidrag till en 
antologi. Det internationella forskarsamhället har alltså vid det nya sekelskiftet 
integrerats vilket medfört att narrationsbegreppet utvecklats alltmer. Det skulle 
kunna påstås att detta närmat sig en position av överordnat begrepp när man 
sökt definiera och operationalisera undervisnings- och lärandesituationen i 
historia. 

En tendens som blir tydlig kring sekelskiftet 2000 är att alltfler forskare 
intresserar sig för vad som skulle kunna kallas förståelsen för ”den stora 
historien” – de stora berättelserna i tid och rum. Vi har ovan sett ett ganska stort 
antal empiriska undersökningar kring läsning, tänkande och förståelse kring 
sekvenser i historien. Fokus har legat vid hur sådana sekvenser konstrueras 
och förstås. Några forskare införde som vi sett begreppen första och andra 
dimensionen av historisk bildning. På den första dimensionen har man studerat 
förmågan att förstå ”historiens historier”. På den andra dimensionen ligger 
förmågan att resonera i historia, en förmåga som involverar tolkning av 
sekundär och primärkällor i en kontext. 

Den plädering som nu framträder hos flera forskare, att elever måste få 
verktyg för förståelse för de stora berättelserna i tid och rum, kan ses som en 
vidareutveckling på denna grund. Elever behöver förstå och kunna konstruera 
inte bara ”den lilla” historien, individens eller den egna nationens historia, utan 
också ”de ännu större” historierna. Begreppsparet lilla och stora historien kan 
sägas ha utvidgats i riktning mot en hierarki som innehåller fler nivåer. Nedan 
presenteras denna nya tendens i forskningen. 
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Narrativa referensramar och strävan mot 
multidimensionella, polytetiska referensramar
Dennis Shemilt, den engelske veteranen inom kognitionsforskningen i historia, 
hade redan vid 1980-talets inledning (se ovan) uppmärksammat elevers 
bristande förståelse för helheten, den större berättelsen, i historien. Han 
återkom nu i slutet på 90-talet i samma ärende. Han konstaterade att engelska 
15-åringar hade blivit duktigare på att tänka historia, att se historia som ”en 
form av kunskap” som handlar om att förstå vad källor är och att en historia 
byggs upp av källor med olika perspektiv. Dessa kunskaper, menade han, kunde 
appliceras på sekvenser i historien, på fragment och episoder i historien, men 
inte på ”the past as a whole”. Denna förblev skugglik, mystisk och på det hela 
taget given. Sekvenser kunde diskuteras men ”the plot as a whole” förblev 
både okänd och oföränderlig. Dessutom konstaterar han att elever, även om 
de förstår att historien är komplex och multidimensionell, antar att det måste 
finnas ”one best picture”.158 

Det bör vara verktyg som inte är ”en bur”, utan hjälper 
eleven använda viss konfiguration och innehåll för eget 
skapande 

Shemilt föreslår därför fortsatt forskning av undervisning där man försöker 
ge elever tillgång till ”large scale narrative frameworks”. Det bör vara en 
undervisning som inte ger en bild av historien utan en undervisning som ger 
verktyg där eleven kan konstruera en meningsfull berättelse på egen hand. 
Det bör vara verktyg som inte är ”en bur”, utan hjälper eleven använda viss 
konfiguration och innehåll för eget skapande. Systematisk forskning behövs 
kring sådana försök att utveckla narrativa referensramar. Shemilt skisserar fyra 
nivåer på sådana ramar: 

1. Kronologiska tidslinjer,
2. Sammanhållna, meningsfulla berättelser,
3. Flerdimensionella berättelser,
4. Polytetiska narrativa ramar.

Tidslinjer är användbara för att organisera det förflutna, men otillräckliga för 
att skapa mening. Därför behövs logiska berättelser med både intentionella 
och strukturella förklaringar. Berättelserna bör också vara sammansatta av 

158 Shemilt, D (2000), The Caliph´s Coin: The Currency of Narrative Frameworks in History 
Teaching, Knowing, Teaching & Learning History. National and International Perspectives, (Ed. 
Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), New York University Press, s 85.
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åtminstone tre olika dimensioner: Produktionsmedel och befolkning, social 
organisation samt kulturell och intellektuell historia. Slutligen bör ramarna 
också vara ”polytetiska” och lära eleven att det inte finns ett rätt svar eller en 
bästa historia utan att det finns alternativa berättelser.159 

Komparation som form för en narrativ referensram
Shemilts plädering för en historieundervisning som tar sikte på helheten – ”the 
big, complex, polythetic picture” – har flera motsvarigheter på andra sidan 
Atlanten. Där har ämnet world history sedan tidigt 1900-tal stimulerat en 
undervisning kring vad som skulle kunna kallas ”globala berättelser”. Denna 
kretsade under seklets första hälft kring ”det västerländska arvet” med strävan 
efter demokrati och frihet som den röda tråden i historien. Denna ”stora 
berättelse” fick under 1960- och 70-talen konkurrens av en ”multikulturell 
berättelse” med fokus på olika sociala grupper, genus, etniska minoriteter 
och intresse för Afrikas, Asiens och Latinamerikas historia. En tredje 
inriktning har under samma period utvecklats som har kallats ”mönster av 
förändring” (patterns of change model). Denna har hämtat inspiration från 
olika samhällsvetenskaper som ekonomi, sociologi och antropologi och varit 
inriktad på systematiska jämförelser mellan kulturen i olika civilisationer.160

Systematiska jämförelser tydliggör förändringsmönster och 
ger underlag för higher order generalizations eller narrative 
frameworks

Ross Dunn, professor i historia vid San Diegos universitet, har hävdat att 
systematiska jämförelser mellan till exempel slaveri i olika samhällen under 
olika tidsperioder är pedagogiskt effektiv. Den tydliggör förändringsmönster och 
ger underlag för ”higher order generalizations” eller ”narrative frameworks”. 
Hans erfarenhet är att studier av historiska teman, som till exempel handel, 
trossystem, imperialism, genus eller nationalism, bör kombineras med studiet 
av specifika historiska situationer. Historielärare måste vara försiktiga med 
att separera de abstrakta begreppen från den rika historiska kontexten under 
olika tider. Kombinationen mellan studiet av specifika historiska situationer 
och storskaliga jämförande analyser menar han öppnar upp förståelsen för 
meningsfulla förhållanden lärare och elever inte har sett förut.161

159 Aa, s 93ff.
160 Dunn, R (2000), Constructing World History in the Classroom, Knowing, Teaching & Learn-
ing History. National and International Perspectives, (Ed. Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), New 
York University Press, s 123ff.
161 Aa, s 128f.
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Dunns erfarenhet är alltså att denna jämförande form förbättrar elevers 
förmåga att förena detaljerade fakta om specifika ämnen och händelser 
med ”larger frameworks of development and causation”. Denna kognitiva 
prestation är nödvändig, menar han, om historiestudierna ska ha någon 
bestående intellektuell betydelse. Dunn är också enig med Shemilt om att det 
inte är fråga om att skapa en universell totalhistoria. Däremot måste lärare, 
menar han, självständigt formulera ”world scale schemata” av kronologi, 
utveckling och historisk mening som ger form åt undervisningen. Det räcker 
inte med att hoppa från ämne till ämne och hoppas att eleverna själva ska 
upptäcka mönstren och deras betydelse för nutiden.162

En annan komparativ form för undervisning i world history har prövats 
av Peter Stearns, professor i historia i Pittsburgh – i samarbete med pedagoger 
inriktade på kognitiv psykologi. Han ville komma från den klassiska fokuseringen 
på memorering av stoff och träna eleverna i det han själv lärt som historiker; 
”historical thinking, habits of mind”. Han undervisade studenter första året på 
universitetet med en lärobok på 1 200 sidor och veckovisa föreläsningar med 
300 deltagare. Hur utveckla det historiska tänkandet hos dessa studenter? Hur 
få dessa elever att förändra sitt arbete från datamemorering till ett medvetet 
urval av data och en fokuserad analys? Stearns formulerade delmål som syftade 
till att utveckla studenternas historiska tänkande:

– att utveckla en faktabaserad argumentation, 

– att göra jämförelser,

– att bedöma förändringar över tid,

– att värdera historiska teorier mot fakta.163

Stearns utgångspunkt var att förmågan att göra jämförelser är central för en 
historiker. Denna förmåga gäller såväl jämförelser mellan länder/samhällen 
som jämförelser mellan tidsperioder eller -epoker. Hans undervisning blev 
inriktad mot att lära studenterna teknik för jämförande analyser. Denna teknik 
handlar om detaljer: Eleven måste till exempel lära sig att inledningen och 
helheten i en text ska vara jämförande till sin karaktär – inte ”det ena samhället 
efter det andra”. Vidare fick eleverna träna på att ställa olika samhällens 
karakteristika (till exempel politik, kultur och så vidare) vid sidan av varandra. 
Denna jämförelseprocess upprepades i olika varianter så att studenterna lärde 
att organisera data för att svara på komparativa frågor inriktade på likheter 
och skillnader.164

162 Aa, s 129f.
163 Stearns, P (2000), Getting Specific about Training in Historical Analysis, Knowing, Teaching & 
Learning History. National and International Perspectives, (Ed. Stearns, P, Seixas, P, Wineburg, S), 
New York University Press, s 421ff.
164 Aa, s 425ff.
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Jämförelseprocessen genomfördes också för prövning av teorier: Data 
kategoriserades till exempel gällande det tidigmoderna Afrika, som sedan 
jämfördes med ekonomisk teori för perifera ekonomier. Jämförelseprocedurer 
användes också för att studera frågor rörande historisk förändring. Förmågan att 
analysera historisk förändring är, menar Stearns, densamma som att analysera 
olika samhällen: Den bygger på förmågan till jämförelse. När studenterna 
även övat denna förmåga prövade Stearns att låta studenterna också jämföra 
förändring över tid i två samhällen – en tredimensionell analys.165 

Stearns slutsatser av dessa försök – de drevs över en femårsperiod – är 
att studenterna har ökat sin förmåga att genomföra komparativt arbete 
”massively”. Hans förklaring är att övningarna har tvingat studenterna att 
reorganisera och rekonstruera sin läsning till komparativa kategorier – de 
första stegen mot selektivitet och mot att välja fakta för att besvara frågor. 
Förmågan att jämföra samhällen och se förändringar över tid medförde 
emellertid inte en förbättrad förmåga hos studenterna att ge orsaksförklaringar. 
Stearns förklaring är att orsaksförklaringar är en kategori av koncept som inte 
är relaterade till jämförelser. Att ge orsaksförklaringar fordrar enligt Stearns 
en förmåga att välja ut relevanta faktorer och passa ihop dessa. Det är en 
process som fordrar abstrakt tänkande, och denna förmåga är förmodligen 
svårare att träna upp.166 

Hur förmedlar vi kunskap och värdeöverföring 
i historieundervisningen? 
Den amerikanske kognitionsforskaren James Wertsch diskuterade som 
nämnts redan under tidigt 90-tal skillnaden mellan att behärska (mastery) 
och att tillägna sig (appropriate) en berättelse. Amerikanska studenter visade 
sig behärska skolhistorien om sitt lands ursprung, men långt ifrån alla hade 
tillägnat sig den i så måtto att de trodde på den (ovan). De behärskade alltså 
vad Wertsch kallade det kulturella redskapet, berättelsen om USA:s ursprung, 
men skolan hade inte lärt dem att tro på berättelsen. Historieundervisningens 
mål – inte bara kunskap utan också värdeöverföring har förvisso varit centralt 
i säkert de flesta länder under hela 1900-talet. I en behavioristisk skola har 
emellertid knappast denna distinktion varit aktuell. Att lära ut en historia 
likställdes medvetet eller omedvetet med uppfattningen att eleverna också 
skulle tro på den – ta den till sig och göra den till sin egen. Genom den kognitiva 
forskningens genombrott kan emellertid denna problematik sägas ha blivit ett 
viktigt problem inom området historiemedvetande eller historical thinking.

Wertsch presenterade nu två nya empiriska undersökningar kring hur 
ester respektive ryssar uppfattade sina länders historia. Resultatet blev delvis 

165 Aa, s 428f.
166 Aa, s 428ff.
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detsamma som i USA men också en vidarutveckling av begreppsapparaten: 
han såg ett mönster av ”schematiska narrationer”, en form av ”övergripande” 
narrationer som används för att tolka större mönster i historien. 

Undersökningen av esters uppfattning om sitt lands moderna historia – 
perioden från och med andra världskriget och till nutid – visade genomgående 
på att det hos dessa fanns två berättelser; dels en officiell, dels en inofficiell. Den 
officiella hade man lärt i skolan under sovjettiden. Den handlade till exempel 
om hur majoriteten av estniska arbetare och bönder krävt en förening med 
Sovjetunionen 1940. Den inofficiella, som diskuterats i privata sammanhang, 
tog ofta formen av motberättelser som i denna del hävdade att sådana krav var 
sällsynta. Dessa motberättelser återgavs emellertid inte med samma koherens 
som man ofta kunde återge skolhistorien. Mönstret kan sägas ha varit att 
esterna kunde – men trodde inte på – den officiella berättelsen och att de trodde 
på – men inte riktigt kunde – en inofficiell berättelse.167

Individen behöver en ram där historiska texter fungerar 
som ”identitetsresurser”

Esterna hade alltså inte gjort skolhistorien till sin egen. Den hade snarast alstrat 
motstånd på ett sätt som påminde om de amerikanska studenternas ironi över 
sin skolhistoria om USA:s strävan efter frihet. Wertsch slutsats är att det inte 
räcker med att exponeras av ett ”kulturellt verktyg” för att ta det till sig och 
tro på det. Och han ställer den betydelsefulla frågan: Kan kulturarvet läras ut 
så att det blir betydelsefullt och meningsbärande för eleverna? Är det möjligt 
för skolan att lära ut värderingar på motsvarande sätt som kunskaper? Vad är 
det som får elever att ta till sig en berättelse respektive göra motstånd? Wertsch 
menar att denna fråga, till skillnad från mastery, knappast har utforskats 
alls. Han föreslår två vägar för forskningen: Dels en psykologisk, dels en 
sociokulturell.168

En psykologisk forskning om elevers tillägnelse (appropriation) av historia, 
menar Wertsch, kan ta sin utgångspunkt i ”self-determination theory”. I denna 
studeras hur individer socialiseras och tar till sig värderingar och beteenden, 
accepterar dem och upplever dem som sina egna och slutligen integrerar 
dem i sin identitet. Det är fråga om en process som initialt drivs externt men 
som successivt upplevs som bestämd av det egna jaget och internaliseras. 
Wertsch påpekar dock de politiska och etiska problemen med att betrakta 

167 Wertsch, J (2000), Is It Possible to Teach Beliefs, as Well as Knowledge about History? Know-
ing, Teaching & Learning History. National and International Perspectives, (Ed. Stearns, P, Seixas, 
P, Wineburg, S), New York University Press, s 38f.
168 Aa, s 40ff.
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värdeöverföringen i historieundervisningen som en ensidig psykologisk 
inlärningsfråga för individen. För att förstå värdeöverföringen krävs också en 
socio-kulturell teori.169 

Wertsch menar att värdesystem är dynamiska och kontextuella och 
förändras över tid och är beroende på situationen. Detta gäller även hos 
enskilda individer som ju ibland kan höras säga: ”Jag trodde aldrig jag skulle 
säga detta, men…” Hans slutsats är att individen behöver en ram där historiska 
texter fungerar som ”identitetsresurser”. Dessa texter, berättelser, behöver 
individen behärska, kunna (master), men kan använda dem flexibelt på olika 
vis i olika situationer.170 

Det kollektiva minnet skulle enligt detta synsätt inte 
bestå av en lång lista med specifika berättelser utan av 
en kulturell verktygslåda med några grundläggande 
byggklossar

Men Wertsch söker utveckla begreppsapparaten ytterligare. En undersökning 
om ryssars uppfattning om sitt lands historia under andra världskriget 
visade enligt Wertsch intressanta mönster som var gemensamma hos gamla 
och unga ryssar. Dessa mönster var gemensamma trots väsentliga skillnader 
i historiekunskaper om andra världskriget. För äldre ryssar uppväxta under 
sovjettiden är historien 1941–45 välkänd och den kan sammanfattas i några 
punkter:

– Tysklands anfall mot Sovjet juni 1941 (”ett svekfullt överfall mot ett fredligt  
 folk”),

– Slagen vid Moskva och Stalingrad 1941–43 (”omätliga lidanden, undergången  
 är nära”),

– Slutsegern vid Berlin 1945 (”landet reser sig och räddas”).

Denna berättelse vill Wertsch kalla en ”specifik berättelse” som konstitueras av 
aktörer, en intrig, händelser och ett tydligt slut på en ”mellannivå”. Mellannivån 
är den typ av berättelse som vanligen återfinns i läroböcker och historieböcker 
av olika slag.171

Äldre ryssar uppväxta under sovjettiden har inga problem med att återge 
huvuddragen i denna specifika berättelse. Yngre ryssar uppväxta under 

169 Aa, s 43ff.
170 Aa, s 45.
171 Wertsch, J (2004), Specific Narratives and Schematic Narratives Templates, Theorizing Histori-
cal Consciousness, (Ed. Seixas, P), University of Toronto Press, s 51ff.
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1990-talet – när landets historieundervisning antog mer heterogena former 
– visade sig dock besitta mer fragmentariska kunskaper om denna specifika 
berättelse. De fakta som berättelsen ovan innehåller kunde av vissa inte alls 
återges. Däremot återgav dessa yngre ryssar en version som Wertsch kallar 
”schematisk berättelse”. Han ger ett exempel på en 15-årig pojke i Moskva, 
vars berättelse kan sammanfattas i några punkter:

– Kriget påbörjades oväntat av den andre Napoleon, Adolf Hitler,

– Kriget blev oväntat blodigt med stora mänskliga lidanden och koncentrations- 
 läger, 

– Förloppet var hårt, förfärligt och blodigt för försvararna.

Även om denne pojke alltså misslyckades med att återge den specifika berättelsen, 
är likheten med äldre generationers förståelse av förloppet i princip detsamma: 
”Ett folk blir överfallet och utsätts för stora lidanden, men lyckas heroiskt 
övervinna svårigheterna”. Pojkens liknelse mellan Napoleon och Hitler visar 
dessutom, enligt Wertsch, hur pojken ansluter historien om andra världskriget 
till en övergripande historia om Ryssland – ”ett folk blir överfallet och utsätts 
för stora lidanden men lyckas heroiskt övervinna svårigheterna”. Pojken har 
inordnat sina minneskunskaper om andra världskriget i denna schematiska 
form.172

Varför minns pojken på detta vis? Wertsch hänvisar här bland annat till 
minnespsykologins klassiker Bartlett och hans utgångspunkt att mänsklig 
kognition är en konstruktionsprocess, där individen använder generaliserade 
mönster eller ”scheman”. Varje kognitiv reaktion – förnimmelse, uppfattning, 
minne, tanke och resonemang – är en strävan efter mening. För att underlätta 
denna process använder individen scheman för att reaktionen ska bli snabb 
och enkel. Detta allmänna resonemang har fortfarande stort inflytande på 
minnesforskningen.173 

Wertschs huvudpoäng är, att narrativa mönster är schematiska genom att 
de har abstrakta, generaliserade funktioner. De innehåller – liksom folksagan 
– vissa allmänna karakteristika som inordnar aktörer och händelser i vissa 
återkommande mönster. I dessa ”schemalika narrativa kunskapsstrukturer” 
inordnas de specifika berättelserna med sina särskilda karaktärer, intriger och 
händelser. Det kollektiva minnet skulle enligt detta synsätt inte bestå av en 
lång lista med specifika berättelser utan av en kulturell verktygslåda med några 
grundläggande byggklossar.174 

172 Aa, s 54ff.
173 Aa
174 Aa, s 56f.
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Narration som ett grundbegrepp  
i forskningen om historiemedvetande
Wertschs forskning kan sägas slå en brygga mellan den kognitiva forskningen 
om undervisning och lärande i historia och den historiedidaktiska forskning 
som intresserat sig för ”historiebruk”. 

Schüllerqvist har ju, som beskrivits ovan, i Sverige urskilt dels en metodiskt 
inriktad forskning och dels en samhällsorienterad forskning. Den förstnämnda 
genomförde undersökningar med experiment, observationer och intervjuer i 
skolmiljö, och i den anglosaxiska världen har det alltså varit en stark utveckling 
för denna från och med 1980-talet. Den andra inriktningen har varit intresse för 
historieundervisningens betingelser och för hur historia användes i samhället 
utanför skolan. I Norden-Tyskland blev det denna senare inriktning som kom 
att dominera. Har Wertschs kognitivt inriktade forskning och intresse för 
berättelser medfört ett närmande mellan de båda orienteringarna?175 

Det finns tecken på att de båda riktningarna under det nya seklet börjat 
intressera sig för varandra. I Canada inrättades 2001 ett Center for the Study 
of Historical Consciousness med Peter Seixas som ledande kraft. Samma år 
samlades också forskare från såväl Nordamerika, Europa som Australien 
med de båda nämnda inriktningarna. I de samtal som följde, deltog såväl 
James Wertsch, Samuel Wineburg som Jörn Rüsen – den senare som ju 1987 
menat att skolans uppgift var att ge eleverna ”narrativ kompetens” som han 
såg som ”historiemedvetandets syntes”. Här tycktes det alltså vara upplagt 
för en syntesbildning mellan kognitionsforskning (till exempel Wertsch och 
Wineburg) och historiebruksforskning (till exempel Rüsen). Inom båda dessa 
riktningar kan ju narration sägas ha varit ett grundbegrepp.176

Kan historiebruksforskningen på så vis befrukta och utveckla forskningen 
kring undervisning och lärande i historia? Det förefaller ännu för tidigt att svara 
på den frågan. Det symposium som centret anordnade 2001, och den antologi 
som gavs ut tre år senare, kan inte sägas ha medfört någon djupare dialog 
mellan riktningarna. Wertsch argumenterade för narrationen som det tema som 
skulle kunna leda till korsbefruktning. Han hänvisade till bland annat Bruner 
och tankar om människan som en historieberättande varelse, där narrativa 
redskap utgjorde grunden för vår kultur och vårt språk. Mänskligt handlande 
kan ses som grundat på ”en uppsättning, ett förråd, av berättelser”.177 

Rüsen visade också liksom tidigare intresse för begreppet och talade om ”a 
very complex narratology of history”. Han visar dock inte att han tagit intryck 
av den anglosaxiska kognitiva forskningens landvinningar sen 1980-talet. Han 
nämner att det genomförts empirisk forskning kring historiskt lärande, men gör 

175 Jfr ovan Inledningen och kapitel 1.3–1.4
176 Seixas, P (2004), Introduction, Theorizing Historical Consciousness, (Ed. Seixas, P), University 
of Toronto Press, s 3ff.
177 Wertsch, J (2004), s 49f.
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inga som helst referenser till internationell forskning – enbart till tysk forskning. 
Rüsens och andra historiebruksforskare, som till exempel Peter Seixas och 
Roger Simon, har i stället utvecklat en kritiskt-filosofisk begreppsapparat kring 
till exempel kultur, utbildning, samhälle och kollektivt minne. Wertsch och 
Winburg – med sin inriktning mot undervisning och lärande – blev i detta 
sammanhang marginaliserade. Möjligen kan det nya anglosaxiska intresset 
för historiemedvetandebegreppet på sikt också utveckla forskningen om 
undervisning och lärande i historia – det återstår att se.178 

Historieämnets kunskapsdomän  
– begreppskunskap och processkunskap: utveckling av 
en enhetlig begreppsapparat för kognitiv forskning kring 
undervisning och lärande i historia
Wertschs plädering för narrationsbegreppet som gemensamt tema för 
forskningen kring historiemedvetande (historical consciousness) – möjligen 
inkluderar han här också historical thinking – har åtföljts av fler strävanden 
under 2000-talet mot en mer enhetlig begreppsapparat. Det verkar också 
naturligt att tiden nu har mognat att försöka samla ihop den expansiva 
forskningen sedan 1980-talet och skapa synteser.

Ett försök i den riktningen har presenterats i Handbook of Educational 
Psycology som gavs ut 2006. Här har en av veteranerna från den ovan omtalade 
första konferensen i Madrid 1992, Margarita Limón, och, en lärjunge till 
denna konferens, Bruce VanSledright, kategoriserat den kognitiva forskningen i 
historia perioden 1996–2006.179 Värt att notera är emellertid också referenserna 
till tidigare översikter och begrepp formulerade av Sam Winburg och Dennis 
Shemilt. Här finns alltså ett försök till syntesbildning som bygger på forskningen 
alltsedan det engelska School’s Council Project History 13–16 (se ovan). 

Bruce VanSledrights egen forskning har i hög grad inspirerat till begrepps-
bildningen i denna översikt. Han har bland annat genomfört empiriska 
undersökningar kring elevers utveckling och lärande av att tänka historia och 
skriva historia – att komma ifrån faktaplugg och i stället arbeta med historiskt 
stoff som en historiker. För att klara av detta, menar VanSledright, behöver 
eleven redskap i form av specifika begrepp och specifik processkunskap. 
VanSledright har utifrån empiriska undersökningar med elever sökt utveckla 
en begreppsapparat för detta.

178 Rüsen, J (2004), Simon, R, Rüsen, J, and others (2004) (ed. Den Heyer, K), A Dialogue on nar-
rative and Historical Consciousness, 63ff, 202ff. Jfr Seixas, P (2000), Schweigen! Die Kinder! or, 
does Postmodern History have a Place in the Schools?, Rüsen har senare vidarutvecklat sin his-
toriefilosofiska teori kring narration utan referenser av till exempel Wertsch, se Rüsen, J (2006), 
Narration-Interpretation-Orientation. 
179 VanSledright, B, Limón, M (2006), A Review of Cognitive Research in History and Geography, 
Handbook of Educational Psychology (Ed. Alexander, P, Winnie, P), s 545ff.
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I en komparativ studie med elever i årskurs 4 i Maryland, på den amerikanska 
östkusten, undersöktes två skolklassers arbete i historia kring den indianska 
urbefolkningen. I den ena klassen sökte läraren uppmuntra eleverna att tänka 
och arbeta som historiker. Läraren gav därför instruktioner som inkluderade 
hur man genomför till exempel källkritik och hur man arbetar med texter som 
kan ha motstridiga uppgifter och hur man skapar en helhet av flera texter. 
Eleverna fick arbeta med texter med olika ursprung och tendens. Läraren i 
den andra klassen arbetade inte lika explicit med dessa mål utan med ett mer 
traditionellt upplägg där målet var att lära och uppskatta indiankulturen sådan 
den var.180 

VanSledright och hans kollega Frankes observerade undervisningen i de 
båda klasserna under 18 respektive 12 lektioner och formulerade slutsatser 
kring elevernas lärande av ”concept and strategic-knowledge” i historia. Deras 
utgångspunkt var att elever behöver begrepp (concept) som organiserar och 
strukturerar fakta och skapar historisk förståelse (construct understanding/
sense making). För historiska studier – för historical thinking – urskilde de 
två typer av begrepp: ”foreground and background concepts” samt en typ av 
processkunskap som de kallar strategic knowledge.181

Foreground concepts är, enligt forskarna, begrepp som vi använder för att 
strukturera historien och ge förklaringar. De inkluderar begrepp som handlar 
om kulturell kontinuitet och förändring; språkliga, politiska, ekonomiska 
och religiösa strukturer och institutioner (till exempel demokrati, kapitalism, 
panteism, arbetsdelning), kulturella skillnader liksom olika orsakssamband. 
Det är begrepp som normalt strukturerar framställningen i en normal historisk 
lärobok. 

Background concepts är, enligt samma forskare, begrepp som eleven och 
historikern behöver ”doing history” – vid utforskandet och skrivandet av 
historia. Det inkluderar begrepp som källkritik, validitet, reliabilitet, författar- 
eller aktörsperspektiv och dylikt. 

Strategic knowledge är, slutligen, processkunskaper som individen behöver i 
sitt arbete som historiker. De är kunskaper som: Att hitta och välja ut källor, att 
använda register, att använda källor för att konstruera förklaringar i en skriven 
presentation, att hantera motstridiga källor och att skapa synteser. 

Här ska inte redovisas detaljerna i undersökningsresultatet av denna 
Marylandstudie, men denna, liksom andra liknande empiriska studier, visar 
såväl elevers möjligheter som svårigheter att tänka och skriva historia. 
Elevernas behov av background concepts är tydligt. I en av elevintervjuerna 
klagade till exempel en elev över svårigheterna att bedriva forskning när 
källorna var motstridiga. Han saknade en strategi för att lösa detta problem 

180 VanSledright, B, Frankes, L (2000), Concept- and Strategic-Knowledge Development in 
Historical Study: A Comparative Exploration in Two Fourth-Grade Classrooms, Cognition and 
Instruction, 18(2), s 239ff.
181 Aa, s 240ff, 245ff.
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och hans anmodan till läraren var: ”Just give me the facts”. Andra elever har 
emellertid också varit kapabla att använda motstridiga källor för att bygga 
”situation models” liknande de ”mental models” historiker skapar när de söker 
konstruera hur olika aktörer har uppfattat ett förlopp – vilka referensramar 
aktörerna har haft. Dessa modeller kan således även elever börja skapa som 
hjälpmedel när de söker skriva en historisk berättelse utifrån olika källor. 
Detta är en viktig processkunskap som alltså VanSledright hänför till strategic 
knowledge: Hur de historiska detaljerna och alla fakta kan sammanfogas till 
trovärdiga helheter.182

Denna diskussion kring dessa begrepps- och processkunskaper har legat 
till grund för VanSledrights och Limóns kategorisering av den kognitiva 
forskningen i historia 1996–2006. De presenterar denna utifrån vilken typ av 
begrepps- eller processkunskap som den varit inriktad mot. De presenterar 
också en sammanställning av historieämnets kunskapsdomän som dels består 
av begreppskunskap av ”1:a och 2:a ordningen”, dels processkunskap enligt 
figur 3.5, nedan.

Historieämnets kunskapsdomän enligt VanSledrights och Limón är enligt 
min uppfattning ett lyckat försök att sammanställa centrala resultat av 
den kognitiva forskningen i historia. Tydliggörandet av skillnaden mellan 
begrepps- och processkunskap är utan tvivel en elementär men likafullt viktig 
distinktion. Deras presentation av 2:a ordningens begrepp är också mycket 
intressant även om den skulle ha kunnat utvecklats än mer – definitionen av 
1:a och 2:a ordningens begrepp är inte klar. Det är också anmärkningsvärt att 
narrationsbegreppet inte används explicit i figuren. Detta har ju som beskrivits 
ovan i hög grad utgjort en röd tråd i tidigare forskning.183 

VanSledrights och Limóns presentation av historieämnets kunskapsdomän 
och Wertsch diskussion av narrationsbegreppet, är – enligt min uppfattning – de 
två hittills mest betydelsefulla försöken att syntetisera den kognitiva forskningen 
kring undervisning och lärande i historia. Möjligen kan diskussionen föras ett 
steg ytterligare framåt genom att sammanföra dessa båda delar. Nedan ska ett 
försök till detta göras som avslutning på detta kapitel.

182 Aa
183 VanSledrigth har dock i ett senare arbete gjort en intressant förändring av figuren: Begrepp-
skunskapen delas nu i (1) ”Foreground/First-Order Conceptual and Narrative Ideas and Knowl-
edge” (2) ”Background/Second-Order Conceptual Ideas and Knowledge” – samt ”Procedural 
Knowledge – Strategic practices”, VanSledright, B (2011), s 50. VanSledright har intressant nog 
också i sitt senaste arbete från 2013 utvecklat beskrivningen med användning av narrationsbe-
greppet: (angående 1:a ordningens begrepp) ”this type of knowledge enables what we might call 
small- and big-picture narrativized or story-like understandings of the past…”. VanSledright, B 
(2013), Assessing Historical Thinking & Understanding, s 5f. 
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Begreppskunskap

(1) Första ordningens begrepp 
•	Historiska berättelser och texter om det förflutna som kommer 
 från frågor om vem, vad, var, när och hur. 

 – Exempel på texter: Franska revolutionen, Den amerikanska  
  kapitalismen, Den kinesiska kommunismen, Romersk- 
  katolska kyrkans utveckling

(2) Andra ordningens begrepp
•	Koncept och idéer som historikern använder för att tolka och 
 skapa mening av det förflutna. 

 – Exempel på koncept: Orsakssamband, utveckling, förfall,  
  primär och sekundär källor, 
  historisk kontext, författar perspektiv, källvärde

Processkunskap

(”Strategisk kunskap”)

•	Regler och kriterier för hur man utforskar och tolkar det 
 förflutna. Dessa regler och kriterier fastställs genom  
 kontinuerlig diskussion inom historikersamhället.

 – Exempel på processer: Bedömning av källors status utifrån  
  tillkomst och perspektiv, bedömning av källors  
  användbarhet, konstruerandet av kognitiva kartor och  
  modeller, tolkning inom en historisk kontext, källbaserad  
  argumentation, skrivandet av en historisk berättelse 

Figur 3.5 Historieämnets kunskapsdomän. (översatt från: VanSledright, B & Limon, 
M (2006), A Rewiev of Cognitive Research in History and Geography, Handbook of 
Educational Psychology, (Ed. Alexander, P, Winne, P), s 547.
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Sammanfattande diskussion 
och syntes: narrativ kompetens 
Vi närmar oss slutet på denna berättelse – berättelsen om den kognitiva 
forskningen kring undervisning och lärande i historia fram till 2000-talets 
första decennium. Bengt Schüllerqvist har som beskrivits ovan angivit att denna 
typ av forskning i Sverige närmast kan beskrivas som ”historiedidaktikens 
tomma rum”. Han lyfte fram Ola Halldéns forskning som ett undantag i denna 
allmänna lägesbeskrivning.184 

Detta kapitel har visat hur detta rum internationellt började möbleras på 
allvar i England i början av 1980-talet. Det kan vara värt att notera att denna 
process startade som ett samarbetsprojekt mellan universitetet i Leeds och skolor 
som ville utveckla sin historieundervisning. Veteranen inom forskningsområdet, 
Denis Shemilt, School of Education vid universitetet i Leeds, har också varit 
verksam här sedan 1974. Vid sidan om Leeds framstår Institute of Education 
vid universitetet i London med bland annat Peter Lee och Rosalyn Ashby som 
grundbulten i den engelska forskningen. 

Har vi fått några svar på hur individen organiserar och 
skapar mening med den historiska informationen? 

Under 1980-talets andra hälft sprider sig så intresset för historia i skolan till 
framför allt ett stort antal amerikanska forskare. Hovard Gardner myntade 
ju här 1985 begreppet ”den kognitiva revolutionen” och denna slår tydligt 
igenom också vad gäller intresset för historia. Universitetet i Pittsburgh 
framträder som särskilt aktivt med ett antal forskare. De kunde stödja sig på ett 
forskningscenter kring lärande och instruktion som Robert Glaser, professor i 
Educational psychology, bildat här. Men det är tydligt att forskningsintresset 
är spritt över hela kontinenten. Universitetet i Los Angeles fick ju till exempel 
det federala uppdraget att bilda National Center for History in the Schools, 
lett av Gary Nash, historiker. Karakteristiskt för USA är ju nämligen också att 
historiker här deltagit i den kognitiva forskningen som för övrigt främst bärs 
upp av företrädare för Educational psychology. Förutom Nash kan nämnas 
Peter Stearns och Ross Dunn. Sam Wineburg, den kanske mest namnkunnige 
inom området, förenar också en professur i Education med en hedersprofessur 
i historia. James Wertsch är professor i antropologi men också biträdande 
professor i Education och Psykologi. 

1990-talet framstår som genombrottsperioden för den kognitiva forskningen 
kring undervisning och lärande i historia. Internationella forskarmöten i Madrid 
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1992, London 1997 och Pennsylvania 1998 visar också hur forskarsamhället 
vidgats på båda sidor om Atlanten och kommit att involvera allt fler länder. 
Denna utveckling har ju också accentuerats under det nya seklet med bildandet 
2001 av Center for the Study of Historical Consciousness vid universitetet i 
Vancouver, Kanada. Detta center leds av Peter Seixas som har en bakgrund 
som lärare under 15 år i social studies i high school samt disputerad i historia. 
Detta center kan sägas ha som ambition att också binda samman den kognitiva 
forskningen om undervisning och lärande i historia – som detta kapitel handlat 
om – med den tysk-nordiska forskningsinriktningen kring historiemedvetande. 
Seixas kontakter med tysk forskning manifesterades ju också vid det första 
internationella mötet vid centret där bland annat Jörn Rüsen, deltog. Detta 
möte framstår för övrigt som ett kulturmöte mellan två olika traditioner med 
tanke på Seixas skolbakgrund och Rüsens bakgrund som biträdande professor 
i filosofi 1969 och senare som professor i historia och historisk kultur.185 

Men vilka resultat har då denna forskning kommit fram till? Som vi minns 
startade ju det brittiska skolprojektet i Leeds 1972 med ambitionen att utveckla 
undervisningen i historia. Lärarna ville att elever skulle utveckla färdigheter och 
få möjligheter att använda historia för samtidsproblem och få självförståelse. 
Har forskningen lyckats förse lärare och elever med redskap i denna strävan? 
Har vi fått några svar på hur individen organiserar och skapar mening med den 
historiska informationen? 

Förmågan att genomföra denna pendelrörelse är 
grundbulten i den narrativa kompetensen

Min sammanfattande tolkning av forskningsläget fokuserar på två grupper av 
kognitiva begrepp som i olika varianter har diskuterats alltsedan 1980-talet: 

1. Referensramar – modeller – berättelser – narrativa redskap  
 (begreppskunskap),

2. Ocillation – pendelrörelse – colligation – jämförelse – kategorisering  
 (processkunskap).

Den refererade forskningen i detta kapitel kan sägas ha utvecklat dessa allmänna 
kognitiva begrepp för undervisning och lärande i historia. Det handlar då alltså 
om hur det kognitiva bearbetandet av data går till hos individer som genomför 
kvalificerat historiskt tänkande. Forskningen kan alltså sägas ha beskrivit 
dessa processer som nödvändiga i arbetet med att göra historisk information 

185 De internationella mötena i Madrid, London, Pennsylvania och Vancouver har omnämnts 
ovan i kapitel 1, s 20 samt i detta kapitel, s 10, s 27f.



98

meningsfull. Individer som behärskar dessa begrepps- och processkunskaper 
kan sägas ha förmågan att tänka historia och besitta vad som kan kallas 
narrativ kompetens. 

Min tolkning av begreppet narrativ kompetens är att denna kan sägas bestå 
av förmågan att samtidigt behärska narrativa redskap (2:a ordningens begrepp) 
och historiska data (1:a ordningens begrepp). Individen behöver alltså dels 
känna till olika typer av referensramar, modeller och berättelser, dels ha tillgång 
till historiska data. Dessa begreppskunskaper av 1:a och 2:a ordningen måste 
emellertid samspela i en pendelrörelse för att bli meningsfulla. Förmågan att 
genomföra denna pendelrörelse är grundbulten i den narrativa kompetensen. 
Denna förmåga förutsätter begreppskunskap men det är viktigt att observera 
att verklig begreppskunskap först uppstår i pendelrörelsen. Den handlar 
alltså om en ömsesidig process där begreppskunskap successivt fördjupas och 
förfinas genom pendelrörelsen! Dessa resonemang är alltså baserade på den i 
detta kapitel presenterade forskningen. Min tolkning är beskriven nedan enligt 
figur 3.6.

Figur 3.6 Tolkning av begreppet ”narrativ kompetens” (Rogers, Halldén 
Vansledright, Wertsch, Wineburg m fl)

PENDELRÖRELSE

Historiska data
Historiska texter
(1:a ordningens begrepp)

Referensramar,
modeller, berättelser
(2:a ordningens begrepp)
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Referensramar – modeller – berättelser  
– narrativa redskap (begreppskunskap)
När vi som individer möter historiska data av något slag – det må var alltifrån 
triviala uppgifter om våra egna liv till historieböckernas eller arkivens 
uppgifter om händelser i människors och samhällens utveckling – så kommer 
vi oundvikligen att söka skapa mening av dessa data genom att sätta in dem i 
något slags sammanhang. Ett genomgående tema i den kognitiva forskningen 
om undervisning och lärande i historia alltsedan 1980-talet kan sägas vara 
att beskriva och sätta ord på vad det är för typer av sammanhang vi relaterar 
historiska data till. 

De första begreppen som lanserades var analogier och referensramar 
(konceptuella/kontextuella/ alternativa referensramar). Begreppen formulerades 
i en pedagogmiljö i grunden baserad på Piagets teori om hur individen skapar 
förståelse i allmänhet. Vad som egentligen konstituerar en referensram för 
historieförståelse blev därför förklarligt nog beskrivet i vaga termer. Rogers 
talade om att dessa byggde på ”konventionell erfarenhet”, Halldén talade om 
att de måste ange målet, ”a general idea”, ge en övergripande uppfattning och 
utgöras av ”appropriate conceptions”. 

Wineburg fortsatte i samma tradition och talade om a ”web of imaginative 
construction” och ”kognitiva representationer”. Men han kan också sägas ha 
tagit ett steg vidare med användandet av begrepp som situationsmodell och 
händelsemodell. Situationer och händelser är termer som kan sägas ligga närmare 
vad historieförståelse kan antas handla om. Och det är när Wertsch fördjupar 
diskussionen kring berättelsestrukturen som bilden kan sägas bli tydligare 
för vad som egentligen konstituerar en referensram för historieförståelse. En 
berättelse består av aktörer, situationer/problem/intrig och händelser. Den har 
en början, mellanled och ett tydligt slut – en poäng, en mening. 

Specifika och schematiska narrationer i en verktygslåda för 
att minnas och förstå historien

Ett flertal forskare har därefter vidareutvecklat terminologin på detta tema 
och beskrivit tids- och orsaksmodeller, argumentationsmodeller, intentionella 
och strukturella narrationer, ”large-scale narrative frameworks, world-scale 
schemata” samt specifika och schematiska narrationer. Gemensamt för dessa 
termer är alltså att de, liksom berättelsestrukturen, använder termer som 
närmare relaterar till vad som beskrivs i historiska data. Framför allt har de 
någon form av tidsdimension. Forskarna har ju också hämtat dessa modeller, 
narrationer, ramar och scheman från historieundervisning och de har därmed 
oundvikligen relaterat till historisk terminologi. 
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Begreppsutvecklingen har därefter, menar jag, tagit ytterligare steg genom 
VanSledrights beskrivning av foreground- och backgroundconcept. Historiska 
data kan relateras till dels den förstnämnda typen som beskriver språkliga, 
politiska, ekonomiska och religiösa strukturer och institutioner liksom 
kulturella skillnader, orsakssamband och dylikt. Den andra typen av koncept 
beskriver källkritik, validitet, reliabilitet, författar- eller aktörsperspektiv och 
dylikt. Båda typerna av koncept är nödvändiga som redskap för att skapa 
historieförståelse. 

Successivt har alltså begreppsapparaten närmat sig den historiska 
disciplinens begrepp och termer. Den har därmed blivit alltmer användbar 
för att beskriva förutsättningarna för historieförståelse. Fortfarande är 
det emellertid få historiker som har bidragit med att konkretisera vilka 2:a 
ordningens begrepp som borde vara centrala för historieförståelse. Vilka 
foreground- och backgroundconcept är centrala? Eller bör historiker – eller 
skolmyndigheter för den delen – komma med sådana anvisningar? Här har 
ju Wertsch fördjupat problematiken genom sin diskussion om officiella 
skolberättelser, kulturella kognitiva redskap och schematiska narrationer. Såväl 
historiker som myndigheter kan ju härmed styra individernas historieförståelse 
i viss riktning och hämma individens historiska tänkande. 

Ur kognitiv och demokratisk synpunkt är idealet en öppen 
referensram där individen successivt kan fördjupa sin 
historieförståelse och sitt historiska tänkande

Ur kognitiv och demokratisk synpunkt är idealet en öppen referensram där 
individen successivt kan fördjupa sin historieförståelse och sitt historiska 
tänkande. Shemilt har ju också argumenterat för att dessa måste var 
flerdimensionella och polytetiska. Individen ska lära sig att det inte finns en 
korrekt historia utan flera – utan att hamna i relativism!

Diskussionen om referensramar – modeller – berättelser – narrativa redskap 
(begreppskunskap av 2:a ordningen) är enligt min uppfattning ett stort steg 
framåt inom forskningen kring undervisning och lärande i historia. Men den 
befinner sig ändå i sin linda och behöver prövas ytterligare empiriskt. Vilka 
typer av narrativa redskap är effektiva för individens historieförståelse och 
historiska tänkande? Jag vidareutvecklar denna fråga i kapitel 4.
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Ocillation – pendelrörelse – kategorisering – jämförelse – 
kontextualisering (processkunskap)
Individen behöver alltså någon form av narrativa redskap när den möter 
historiska data – likaväl som den behöver historiska data för att de narrativa 
redskapen ska få mening. Detta ömsesidiga beroende mellan 1:a och 2:a 
ordningens begrepp är det andra genomgående temat i den kognitiva 
forskningen om undervisning och lärande i historia alltsedan 1980-talet. 
Forskarna har sökt beskriva och sätta ord på hur detta ”beroende” ser ut och 
vad individen egentligen gör när den använder 1:a och 2:a ordningens begrepp. 
Rörelsen innebär olika typer av kognitiva handlingar och en fråga är då vilka 
förmågor individen utvecklar i detta arbete.

Det var Rogers och Halldén som började utveckla dessa tankegångar. 
De talade om att individen gör jämförelser och måste utveckla förmågan 
att artikulera analogier och se likheter. Individen genomför en dialog där 
data i olika varianter klassificeras/organiseras/sätts i tidsföljd/avcheckas/
sammanfogas. Nyckelbegreppen kan sägas ha varit colligation/kategorisering 
och ocillation (pendelrörelse)”. 

Wineburg och amerikanska forskare fortsatte att intressera sig för dialogen 
mellan den historiska texten och individens förförståelse. Den erfarne och 
kunnige läsaren talar med texten och deltar aktivt i denna för att avkoda och 
känna av betydelsen. Individen ”kontextualiserar”/ ”koordinerar” data och 
teorier och spinner mönster/väver berättelser. Individen ”interagerar” med texter 
och ”konstruerar” mening/nät/hierarkier. Individer går omkring i modellen och 
förflyttas till abstraktionerna. Individens förmåga till systematiska jämförelser och 
att organisera/inordna data genom likheter/skillnader tas upp av flera forskare. 

En central fråga för undervisning och lärande i historia 
blir alltså varför denna rörelse uppstår och hur den kan 
befrämjas

Pendelrörelsen – som beskrivs med olika termer enligt ovan – mellan historiska 
data och referensramar – modeller – berättelser – narrativa redskap är alltså 
ett genomgående tema i forskningen. Denna kognitiva rörelse mellan 1:a och 
2:a ordningens begrepp torde kunna beskrivas som historieförståelsens och 
det historiska tänkandets grundbult. Det är genom detta som någon form av 
mening med data och narrativa redskap bildas. Vilken mening som uppstår 
är som Wertsch påpekat också beroende av kontexten, vilken situation som 
individen befinner sig i. Det viktiga är att pendelrörelsen pågår – utan den 
kommer ingen mening uppstå! 
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En central fråga för undervisning och lärande i historia blir alltså varför 
denna rörelse uppstår och hur den kan befrämjas. Den kan ju sägas vara grunden 
i individens processkunskap där 1:a och 2:a ordningens begrepp ska användas. 
Det handlar ju om att inte bara känna till begreppen utan också att kunna 
använda dem. Wertsch talar om att varje kognitiv reaktion – förnimmelse, 
uppfattning, minne, tanke och resonemang – är en strävan efter mening och 
att individen använder scheman för att reaktionen ska bli snabb och effektiv. 
Enligt denna teori är alltså pendelrörelsen beroende av vilka scheman individen 
har tillgång till. Jag vidareutvecklar också dessa frågor i kapitel 4.

Narrativ kompetens
Avslutningsvis vill jag lyfta fram narrativ kompetens som den syntes som 
närmast karakteriserar den kognitiva forskningens resultat för undervisning 
och lärande i historia. Sedan 1980-talet har forskningen varit inriktad på 
att söka svara på hur individen kan skapa historieförståelse och kvalificera 
sitt historiska tänkande. Det har diskuterats i sammanhang som handlar om 
individens konstruktion och dekonstruktion av historia. Individen ska förmå 
att minnas historia men också förstå att historien är konstruerade berättelser. 
Individen ska kunna konstruera berättelser och förstå dess styrkor och brister. 
Individen ska förstå att såväl den egna identiteten som samhällets identitet är 
berättelser och att det finns flera möjliga konstruktioner – men också att alla 
konstruktioner inte är lika möjliga! 

Alla dessa förmågor förutsätter att individen har kunskap om och simultant 
kan använda såväl narrativa redskap som historiska data – då besitter hon 
narrativ kompetens. I följande kapitel 4 ska diskussionen fördjupas kring hur 
undervisning och lärande i historia kan utvecklas enligt dessa perspektiv. 
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Kapitel 4

Historieförståelse, historiskt tänkande 
och behovet av redskap: berättelsen och 
rollspelet

Narrativa redskap som förutsättning för narrativ 
kompetens 
Individen behöver alltså – som vi sett – redskap för sin historieförståelse 
och sitt historiska tänkande. Narrativa redskap kan vi kalla de olika typer 
av referensramar, modeller och scheman som finns i berättelseform. Elever 
har alltså visat sig kunna behärska dessa redskap – vilket förmodligen är en 
förutsättning för historieförståelse och historiskt tänkande. Det är nödvändigt 
att redskapen tillåter en personlig bearbetning av den historiska erfarenheten. 
Eleven behöver redskap för såväl ”den lilla” som ”den stora” historien och det 
är viktigt att tolkning och skapandet av sammanhang sker inom en öppen ram. 

Det historiska tänkandet är således en kreativ process där 
individens personliga berättelser och mentala modeller av 
omvärlden är utgångspunkten

För att organisera mängden av historiska data och göra dem meningsfulla 
krävs konstruktionsarbete. Individen behöver bygga mentala modeller 
över de situationer och händelser historien handlar om. För dessa modeller 
behöver hon begrepp som strukturerar och kategoriserar historiska data enligt 
meningsfulla mönster. Hon behöver ”tala med” den historiska informationen 
med ett personligt förhållningssätt och sätta samman den i för henne intressanta 
kombinationer. Vad som gör informationen intressant beror förmodligen på 
tidigare erfarenheter och i vilken utsträckning nya meningsfulla berättelser 
skapas. Situationen där ny information mottas är, som påpekats av Wertsch, 
viktig för hur individen accepterar och tillägnar sig denna. Det är alltså inte 
bara redskapens beskaffenhet som är betydelsefulla – miljön och situationen, 
kontexten, var vi använder redskapen, styr också användningen och därmed 
förståelsen och tänkandet. 
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Det historiska tänkandet är en kreativ process där individens personliga 
berättelser och mentala modeller av omvärlden är utgångspunkten. Här finns 
stora möjligheter för undervisningen i historia – men också stora risker. Å ena 
sidan visar forskningen i föregående kapitel på undervisning med redskap som 
har utvecklat individers sätt att tala med den historiska informationen och 
utvecklat ett – personligt meningsfullt – historiskt tänkande. Men vi har också 
sett motsatsen: I många fall har undervisningen försett elever med kulturella 
redskap och scheman som organiserat historiska data så att dessa uppfattats 
som meningslösa eller rent av lögnaktiga. Dessa redskap kan vi kalla ineffektiva.

Varför blir historieundervisningens redskap ineffektiva? Och hur blir de 
effektiva? Effektiva den meningen att individen får stöd att skapa både en 
historieförståelse i enlighet med undervisningens intentioner och ett självständigt 
historiskt tänkande. Den ovan refererade forskningen tyder i många fall på att 
elever har hindrats i sitt kreativa historiska tänkande och tvingats in i ”burar”. 
De redskap de försetts med har skapat sammanhang och strukturer som 
snarast har hämmat individens självständiga historiska tänkande. Individens 
konstruktionsarbete i historia – som måste baseras på en mängd associationer 
av data i kombination med kognitiva redskap – vet vi ännu relativt lite om. 
Förmodligen är det mycket lätt att göra åverkan på elevens kognitiva arbete. I 
all välmening riskerar läraren ständigt att rikta elevens uppmärksamhet på data 
eller redskap som inte utvecklar hennes förståelse eller historiska tänkande. 

Vi måste förmodligen acceptera än tydligare att det historiska tänkandet 
är en i hög grad kreativ process. Och för att kreativitet ska utvecklas behövs 
redskap och referensramar som är öppna till sin karaktär. Styrande ramar för 
tänkandet behöver kombineras med personligt konstruktionsarbete. Lärarens 
referensramar måste interagera med elevens referensramar så att eleven skapar 
en syntes. 

Hur uppnår individen ett personligt förhållningssätt där 
hon aktivt ”talar med” historiska data?

I den sammanfattande diskussionen i föregående kapitel utlovades att ett 
par frågeställningar skulle vidareutvecklas i detta kapitel. Det var dels 
frågan om vilka typer av narrativa redskap som är effektiva för individens 
historieförståelse och historiska tänkande? – Vilka typer av referensramar, 
modeller eller scheman i berättelseform fungerar för den kreativa process vi vill 
att eleverna ska nå? Den andra frågan gällde varför pendelrörelsen egentligen 
uppstår hos individen. – Vad gör individen och vad driver den kognitiva 
handlingen när individen ”pendlar” mellan 1:a och 2:a ordningens begrepp? 
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Historieämnets kunskapsdomän omfattar ju inte bara begreppskunskap utan 
också processkunskap (strategic knowledge) där begreppen används. Vad 
ingår i historieämnets processkunskap? (där 1:a och 2:a ordningens begrepp 
används). Som en fysiker påpekat för mig krävs någon form av energi för att 
hålla en pendel i rörelse. På motsvarande sätt måste vi alltså föreställa oss att 
individens historiska tänkande – mentala pendelrörelse/kognitiva handlingar – 
fordrar någon form av energi. 

Rollspelet har en öppen form som kräver att 
individen tänker själv inom en given ram
Detta kapitel ska utveckla dessa tankar med hjälp av termen öppna 
referensramar. Berättelseformen – ett narrativt redskap – har betonats av den 
tidigare forskning som refererats ovan. Som nämnts har den stora möjligheter 
men också risker. Hur kan berättelseformen tillvaratas så att den blir en öppen 
referensram? Hur uppnår individen ett personligt förhållningssätt där hon 
aktivt ”talar med” historiska data? Min hypotes är att rollspel är en sådan typ 
av redskap. I rollspel gestaltas berättelser på ett öppet sätt genom den givna 
förutsättningen att individer själva ska tänka och interagera inom en ram. 
Berättelsen och rollspelet har identiska former med ett undantag: rollspelet 
har en öppen form som kräver att individen tänker själv inom en given ram. 
Rollspelet innebär en situation där individen måste interagera personligt med 
den historiska texten och med andra individer. 

Nedan följer en beskrivning av rollspelets former som de växt fram i 
undervisningssammanhang. Därefter diskuteras den forskning som utvecklats 
kring dessa. 

Rollspel som undervisningsredskap 1820–2010

Berlin 1820
– Men det här är ju inte ett spel! Det är ett utbildningsredskap för krig! 

Orden lär ha kommit från den preussiske generalstabschefen von Müffling efter 
en förevisning av ett krigsspel som uppfunnits av en ung löjtnant. Löjtnanten 
hette von Reisswitz och hans uppfinning skulle snabbt föra honom till maktens 
och ryktbarhetens höjder – och till en tragisk död…

I Reisswitz krigsspel fick officerare gå in i olika roller som chefer för 
bataljoner, regementen och brigader. En grupp officerare kunde tillsammans 
leda en hel division eller armékår. Två grupper kunde spela mot varandra 
på en karta i skala 1:7500 och öva ledarskap i ett fältslag. En officerare 
tjänstgjorde som spelledare som gjorde tolkningar och domslut enligt en 
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regelbok. Grundstrukturen var densamma som i schack: Två sidor som ställde 
upp sina pjäser och inledde, genomförde och avslutade ett spelparti. Här fanns 
en tydlig narrativ struktur med aktörer, en situation/ett problem/ett scenario 
och händelser som blev en historia med ett tydligt slut. Skillnaderna gentemot 
schack var framför allt att det handlade om autentiska aktörer, pjäser och 
spelplan. Historien som gestaltades/simulerades var en autentisk strid som 
hade eller kunde hända. Krigsspelet integrerade således det autentiska med det 
fiktiva. Deltagarna i spelet kan sägas ha befunnit sig i ett gränsland mellan 
verklighet och fantasi. 

Uppfinningen gillades av kungen, Wilhelm I, och snart tilldelades alla 
regementen i den preussiska armén två krigsspelsapparater som skulle användas 
under vintermånaderna – när verkliga fältövningar var svåra att genomföra. Nu 
kunde alla officerare öva ordergivning och taktik också under vinterkvällarna. 

För löjtnant Reisswitz inleddes en ny och märklig period i hans liv. Han fick 
förevisa sin uppfinning för högre officerare och den kungliga familjen. Sommaren 
1824 reste han även som assistent åt general von Essen till St. Petersburg där 
spelet visades. Reisswitz blev där snabbt en populär person i adelspalatsen 
och i militära kretsar. Spelets ryktbarhet blev nu internationellt. När marskalk 
Marmont – en av Napoleons gamla marskalkar – följande år besökte Berlin 
insisterade han på att få en förevisning. Även han blev entusiastisk och talade 
om att introducera spelet i den franska armén. 

Vid denna tid hade emellertid vissa högre officerare i Berlin börjat uttala 
skepsis och motstånd mot de lägre officerarnas användning av krigsspel. Vad 
skulle det leda till om löjtnanter och kaptener fick lära sig att leda regementen 
och brigader? Om de fick de för sig att de var lika väl skickade som överstarna 
blev det ju en grund för insubordinaton! Dessutom fanns i spelet regler för 
trupper som flyr eller kapitulerar – vilket närmast var likställt med förräderi 
inom den preussiska armén. Sådant kunde man ju inte öva, menade vissa, och 
snart fick Reisswitz ödesdigra problem. Han förflyttades från gardet i Berlin 
till ett landsortsregemente i Torgau vilket han uppfattade som en bestraffning. 
Vänner talade om att han blev deprimerad och sommaren 1828 gick rykten om 
att han skjutit sig själv – rykten som snart bekräftades.186 

Rollspel som redskap inom militär utbildning 
under 1800- och 1900-tal
Reisswitz personliga tragedi åtföljdes emellertid av en fortsatt utveckling och 
framgång för hans uppfinning. Året efter hans död utgavs i Berlin ett supplement 
och i Sverige översattes hans regelbok redan 1830 och trycktes i Stockholm.187 

186 Leeson, B översättning (1988), The Reisswitz story. Five articles from the Militair Wochenblatt, 
British Library ISBN 1 870341 05 8.
187 Anonym utgivare (1830), Krigs-Spelet eller Åskådligt föreställande av Manövrer och Strider... 
Tryckt hos Johan Hörberg, Stockholm. 
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Under de följande decennierna etablerades krigsspelet inom den preussiska 
armén och det fördes fram som en av förklaringarna till segern över Frankrike 
i kriget 1870. De preussiska officerarna visade betydligt större initiativ- och 
handlingsförmåga än de franska officerarna. På kontinenten, och även i Japan 
och Kina, ökade nu intresset för krigsspel och den brittiska armén tryckte 
1872 en översättning av tyska regler. Den brittiske utgivaren gjorde också en 
didaktisk reflektion i förordet: Krigsspelet medförde inte bara att officerare 
lärde sig vissa taktiska färdigheter, som var spelets huvudsyfte, ”it also excites 
a spirit of emulation, and leads to frequent discussion of military questions of 
importance”.188 

Spelets pedagogiska fördel angavs alltså vara inte bara att ett visst stoff 
lärdes utan också att det stimulerade deltagarna till en anda av tävlan och 
diskussion. And the rest is history, som man brukar säga. Krigsspel blev en 
självklar del inom officersutbildningen världen över under 1900-talet. Det är 
inom parantes en intressant frågeställning vad krigsspelets tidiga etablering 
inom den preussiska och tyska officerskåren betydde för dess krigsmakt under 
1900-talets första hälft. Under såväl första som andra världskriget utvecklades 
en taktik inom tyska krigsmakten som i hög grad baserades på de lägre 
officerarnas initiativ- och handlingsförmåga. 

Användningen av krigsspel utökades också till att bli redskap för planering 
och doktrinutveckling. Under andra världskriget planlades och simulerades de 
större operationerna först som spel – innan fälttågen genomfördes. Tysklands 
överfall på Polen och Frankrike 1939–40 hade planerats i detalj genom krigsspel. 
Vintern 1940–41 genomförde militären i såväl Berlin som Moskva – på Hitlers 
respektive Stalins uppdrag – omfattande krigsspel som förberedelse inför den 
väntade uppgörelsen på östfronten. Spelen resulterade i fördjupade diskussioner 
som fick avgörande betydelse för den fortsatta planeringen. I USA blev militären 
på allvar intresserad av wargames sedan det blivit känt att det framgångsrika 
japanska anfallet på Pearl Harbour 1941 planlagts genom krigsspel.189

Fantasin är en kombinationsförmåga som hör ihop med 
verkligheten på olika sätt

Vid denna tid började också rollspel användas inom civil utbildning och 
samhällsplanering. Innan denna utveckling beskrivs kan det dock vara 

188 Tschischwitz, W v (1862, översatt till engelska 1872), Rules for the conduct of the War-Game, 
British Library ISBN 0 9508950 6 7. 
189 Smith, R (2010), The Long History of Gaming in Military Training, Simulation and Gaming 
2010/6, Blau, G (1955, faksimil 1988), The German Campaign in Russia, Center of Military 
history, Washington D C, s 32f, Fugate, B, Dvoretsky, L (1997), Thunder on the Dnepr, s 39ff, 
Glantz, D (1998), Stumbling Colossus. The Red Army on the Eve of World War, s 95.
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intressant att reflektera över varför detta kognitiva redskap blev så uppskattat 
inom militär utbildning och planering. Dess effektivitet som läranderedskap för 
självständigt tänkande uppfattades som nämnts mycket snabbt. Motståndarna 
såg det ju till och med som ett hot mot lydnaden inom armén! Förespråkarna 
– som ju också småningom kom att dominera världen över – förstod emellertid 
värdet av självständigt tänkande inom en given ram. Ingen krigsmakt kunde 
fungera med enbart självständigt tänkande individer. Men – som också tidigt 
påpekades av redskapets anhängare – krigsspelet stimulerade till diskussion 
och interaktion. Det var en gruppövning med givna regler. Deltagarna skolades 
således också in i ett kollektivt tänkande inom vissa givna ramar. Det blev 
vad jag skulle vilja kalla en öppen referensram för det militära tänkandet – en 
referensram där deltagarna kan sägas ha befunnit sig i ett kreativt gränsland 
mellan verklighet och fantasi. Jag vill återkomma till vad detta kan betyda för 
individens tänkande och förståelse. 

Rollspel som redskap inom civil utbildning 
under 1930-, 40- och 50-talen

I Vygotskijs teori sammanförs alltså kreativitet, fantasi, lek 
och narrativ form (saga) med lärande och förståelse

1930 började man vid universitetet för ingenjörskonst och ekonomi i Leningrad 
använda ett ekonomispel vid utbildningen av ekonomer. Samma år skrev 
Lev Vygotskij boken Kreativitet i barndomen där han utvecklade teorier om 
fantasins roll för lek och kreativitet. Vygotskij kallar den kreativa förmågan för 
fantasi och han menade att det inte finns någon motsättning mellan fantasi och 
verklighet. Fantasin är en kombinationsförmåga som hör ihop med verkligheten 
på olika sätt. Ju rikare verklighet – desto större möjligheter har individen till 
fantasi och vice versa, och: ”leken är inget annat än fantasin i funktion”. Även 
sagan var en del i detta: ”I leken, lögnen och sagan finner barnet en oändlig 
källa till upplevelser”. ”Sagans tolkning av världen (är) den första förklaringen 
och förståelsen av världen”.190 I Vygotskijs teori sammanförs alltså kreativitet, 
fantasi, lek och narrativ form (saga) med lärande och förståelse. 

Det finns förmodligen inget samband mellan ekonomispelet i Leningrad och 
Vygotskijs teoribildning men de speglar symboliskt inledningen för ett ökat 

190 Lindqvist, G (1999), Vygotskij och skolan, se till exempel s 101, 144f, 172. Universitetet i St 
Petersburg, ENGECON, stod 2006 som värd för ISAGA´s (International Simulation and Gaming 
Association) 37:e årliga internationella konferens. Vid universitetets museum visades artefakter 
från de första spelen vid universitetet, se även konferensrapport ISAGA 2006, förordet. ISBN 
5-88996-651-0.
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intresse för rollspel inom civil utbildning och samhällsvetenskap vid denna tid. 
Några år senare, 1938, skrev den holländske historikern Johan Huizinga Homo 
Ludens – den spelande, lekande, människan – som kallats den första teorin om 
gaming. I denna ses all mänsklig verksamhet som olika former av spel och lek. 
1930-talet var också inledningen för ett ökat intresse för systemteori inom olika 
samhällsvetenskaper. Med systemteori kunde man börja simulera – det vill säga 
låtsas eller spela – olika samhällsförhållanden och planera för framtiden.191 
1940 startade också i Japan den troligen första nationella skolan på akademisk 
nivå som var specialiserad på spel. Under de följande fem åren kom över 100 
jurister, ekonomer och statstjänstemän att utexamineras från denna skola. Syftet 
med spelen var att simulera olika förhållanden inom det japanska samhället 
under det pågående kriget. Studenterna som var beslutsfattare och planerare i 
karriären skulle härigenom tränas för sitt arbete.192 

Under 1950- ökade så den civila användningen av spel och simulationer 
snabbt i särskilt USA. De kom till användning inom en rad områden inom 
industri och offentlig sektor för till exempel management och samhällsplanering. 
Ett ekonomispel finansierat av IBM 1957 anges ibland i amerikansk litteratur 
– på felaktiga grunder som vi sett ovan – som startpunkten för social games 
för simulationer av civil professionell verksamhet. Uppgiften speglar emellertid 
väl det nu kraftigt ökade intresset för spel och simulationer i den anglosaxiska 
världen. 1958 började också utges kommersiella spelsimulationer i USA – 
till en början krigsspel och affärsspel som simulerade historiska och samtida 
situationer och system. Tekniken att simulera verkligheten och gå in i roller 
för att pröva och handla på låtsas spreds nu således till en bredare allmänhet. 
Denna typ av rollspel kom alltmer att kallas simulationer/spelsimulationer eller 
spel. Jag använder här dessa termer i synonym mening.193 

Ökat intresse för rollspel som utbildningsredskap från och 
med 1960-talet: ett forskarsamhälle kring lärande genom 
rollspel formeras
Det dröjde nu inte länge förrän också spelsimulationer utvecklades på allvar för 
skolans klassrum. De tidiga försöken med spel i undervisning vid universitetet 
i Leningrad fick nu sitt verkliga genombrott – i USA. Den kreativitet och det 
nytänkande kring utbildning som Vygotskijs författarskap och ekonomispelet 
Leningrad tycks avspegla i 1920-talets Sovjet – innan Stalins regim kvävde 
denna utveckling – påminner om det amerikanska 60-talet. En holländsk 

191 Becker, H (1980), The Emergence of Simulation and Gaming, Simulation and Gaming 1980/1.
192 Ichikawa, A (2006), The initiation of Gaming Science: from Games to Gaming, Paper vid 
ISAGA´s (International Simulation and Gaming Association) 37:e årliga internationella konferens. 
ISBN 5-88996-651-0. 
193 Se till exempel Campion, M (1995), A Historian and his Games, Simulation & Gaming 26, s 
168ff.



110

spelforskare har beskrivit den amerikanska 60-talsutvecklingen som närmast 
revolutionär inom utbildningen; ”Liberalisering och emancipation gick hand i 
hand med viljan att komma bort ifrån en mekanisk uppfattning om människan 
och lärandet”.194

I början av 60-talet utvecklades en rad amerikanska spel för undervisning 
i bland annat stadsplanering och internationella relationer. Spelen avsåg att ge 
såväl kognitiva kunskaper som affektiva erfarenheter och insikter. De användes 
inom en rad områden där man simulerade och spelade olika typer av sociala 
system. Gemensamt för spelen kan sägas vara att elever och studenter fick gå 
in i autentiska roller och vinna erfarenheter. Under 1960-talet började också 
nationella konferenser anordnas i USA med olika typer av deltagare som var 
intresserade av spel och simulationer i professionella verksamheter. Det ledde till 
bildandet av NASAGA (North American Simulation and Gaming Association). 
Nationella organisationer bildades vid samma tid också i Storbritannien och 
Australien. 1970 bildades så också ISAGA (International Simulation and 
Gaming Association) och man började utge tidskriften Simulations & Gaming. 
Ett forskarsamhälle kring användning av spel i professionella verksamheter 
hade börjat utvecklas.195

Kreativiteten gick hand i hand med optimism och förväntningar om vad 
spel och simulationer kunde åstadkomma inom utbildning och lärande. 
Samma år som ISAGA bildades kom också den första handboken i ämnet – 
The Guide to Simulation Games for Education and Training – som listade 400 
kommersiellt producerade spel. Tre år senare i bokens andra utgåva upptogs 
600 titlar!196 Samma år – 1973 – sammanfattade också en amerikansk sociolog 
alla de förväntade resultat som undervisning med spelsimulationer ansågs ge. 
Det var en lång lista – mycket lång: Sex huvudrubriker som specificerades i 29 
underrubriker! Huvudrubrikerna var:

1. Motivation och intresse,

2. Kognitivt lärande,

3. Förändringar i lärandesituationen och lärandemiljön efter genomfört spel,

4. Affektivt lärande, 

5. Självmedvetande och metakognition,

6. Förändringar i klassrummets struktur och relationer i klassrummet.197 

194 Klabbers, J (2009), The Saga of ISAGA, Simulation & Gaming 40, s 31. Starkey, B och Blake, 
E (2001), Simulation in International Relations Education, Simulation & Gaming32, s 537f. 
Fowler, S (1994), Two decades of Using Simulation Games for Cross-cultural Training, Simulation 
& Gaming 25, s 464f.
195 Se till exempel Klabbers (2009) och ISAGASs hemsida.
196 DeNike, L (1976), An exploratory Study of the Relationship of Educational Cognitive Style to 
Learning from Simulation Games, Simulation & Gaming 7, s 65.
197 Greenblat, C S (1980), Group Dynamics and Game Design: Some Reflections, Simulation & 
Gaming 11, s 36ff.
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Det var höga pretentioner för ett undervisningsredskap som just börjat prövas 
i skolans klassrum. Senare medgav författaren till listan att: ”anekdotiska 
berättelser fanns i riklig mängd, ’hårddata’ saknades helt klart”.198 Mängder av 
spelsimulationer för skolundervisning i social studies och historia producerades 
emellertid i både USA och England. Under 70- och 80-talen avspeglas denna 
produktion i de återkommande handböckerna och artiklarna där nya spel 
presenterades och recenserades. 1973 kom också översiktsverket Learning 
with Games: An Analysis of Social Studies Educational Games and Simulations 
som innehöll analyser av 70 spel och simulationer. Dessutom innehöll 
boken en lista på 80 producenter av ytterligare 180 spel och simulationer. 
En recensent av boken berömde boken för sina presentationer av spel och 
menade att den var mycket användbar för lärare. Samtidigt konstaterade han 
dock att utvärderingarna av spelen i begränsad utsträckning var baserad på 
observationer av deras användning i klassrum.199 

Detta mönster upprepas i presentationer och recensioner under 70- och 
80-talen – ibland med mindre kritiskt perspektiv. Behovet av fältobservationer 
var inte någon självklarhet när spelen skulle utvärderas. Spelsimulationer 
presenterades med sina syften och lärandemål – att utfallet i klassrummet 
var detsamma togs för givet. I en översikt av spelsimulationer för historie-
undervisning konstaterar författaren att ”om dessa används väl och 
koordineras med traditionella undervisningsmetoder ökar de betydligt elevens 
förståelse för den historiska processen” – utan att presentera något underlag 
för denna slutsats.200 Mönstret upprepas i flera artiklar under denna period.201 
Spelforskarnas intresse fokuserade på hur spelen är uppbyggda och vilka syften 
och mål de har. Designen av spelen är i centrum.

Rollspel för historieundervisning under 1970-talet
Det är i och för sig fullt naturligt att forskarna under detta inledningskede 
hade fokus på design. För de flesta forskare och lärare var spelsimulationer/
rollspel ännu oprövat i undervisnings-sammanhang och det fanns ett behov av 
att klargöra hur de såg ut och vad de var avsedda till. Klargörande analyser på 
detta tema gjordes också. En intressant klassificering av spelsimulationer för 
historieundervisning från 1978 kan anföras som exempel. Författaren beskrev 
här först spelen i två huvudgrupper: brädspel och rollspelssimulationer. Han 
konstaterar relativt snabbt att de befintliga brädspelen är av mindre nytta i 
klassrummet. Innehållet i spelen tenderar – eftersom brädspelen som regel 

198 A a.
199 Finn, P (1974), Book Review, Simulations & Games/march 1974.
200 Rigelow, B (1978), Simulation Review: Simulations in History, Simulation & Gaming 9, s 220. 
201 Pate, R (1981), Book Review: Handbook of Simulation Gaming in Social Education, Simula-
tion & Gaming 12. Clarke, W (1983), Book Review: Simulations: A Handbook for Teachers, 
Simulation & Gaming 14.
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är baserade på en spelplan med karta – att fästa elevens uppmärksamhet på 
militära konflikter eller territoriella frågor. Politiska, sociala eller ekonomiska 
frågor faller i bakgrunden. Den andra huvudgruppen, rollspelssimulationer, har 
däremot stora användningsområden, menar författaren. Han delade upp denna 
typ av spel i fyra undergrupper:

1. Rollspel som ger generella erfarenheter,

2. Rollspel kring rättegångar,

3. Rollspel kring revolutioner eller sociala och ekonomiska omvälvningar,

4. Rollspel kring konferenser om politiska/diplomatiska frågor.202

Författaren konkretiserar därefter med spelexempel de olika undergrupperna. 
Ett rollspel som ger generella erfarenheter är Gateway, där eleven går in i 
rollen av en immigrant till USA i slutet av 1800-talet. På Ellis Island utanför 
New York ställs eleven inför amerikanska myndighetspersoner – spelade av 
klasskamrater – och får svara på frågor om sin bakgrund. Resultatet leder till 
att eleven tillåts immigration eller förvägras inträde till USA. Eleverna kan 
använda egen familjebakgrund i rolltagandet och spelet ska alltså ge förståelse 
för ett flertal historiska och samtida frågor.

Ett exempel på rättegångsspel är Nuremberg som simulerar nazirättegången 
1946. Spelet innehåller rollinstruktioner och olika fakta som stöd för hur eleven 
kan närma sig rollen som domare, åtalad, advokat eller vittne. Dessutom finns 
i spelet diskussionsfrågor kring frågor som anknyter till dagsaktuella frågor 
(1978 exemplifierades detta med My Lai). 

Czar Power ges vidare som exempel på ett revolutionsspel. Eleverna intar 
roller i en av fem sociala klasser och får dessutom en unik identitet inom sin 
klass. Spelet handlar om hur dessa aktörer svarar på olika initiativ som tsaren 
lägger fram. Spelförloppet kan leda till revolution men den kan också utebli. 

Slutligen presenteras Trade-off at Yalta som ett exempel på konferensspel. I 
detta får eleven inta rollen som någon av delegaterna i brittiska, amerikanska 
eller sovjetiska delegationerna på Krim 1945. Varje delegation måste formulera 
en policy gentemot de övriga och därefter spelar man i fem omgångar som 
var och en handlar om en central fråga som ska lösas. Eleverna får fakta och 
nyhetsbulletiner som underlag för de elevdiskussioner i och mellan grupper 
som spelet ska stimulera till.203 

Ytterligare en presentation av spelsimulationer för historieundervisning 
gjordes vid samma tid i boken Games and Simulations in History. I denna gör 
författarna en lite annorlunda klassificering:

202 Rigelow, B (1978), 213ff.
203 A a.
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1. Rollspel som spelas solitärt av en eller ett par elever tillsammans i en roll,

2. Rollspel för en grupp elever som intar olika roller som interagerar,

3. Rollspel för helklass där grupper av elever intar olika roller som interagerar.204

Utförliga beskrivningar av de olika speltyperna ges i boken. Exempel på rollspel 
som spelas solitärt är Ironmaster, där eleven intar rollen av en bruksägare i 
1700-talets England. Eleven ska göra lokaliserings- och investeringsbeslut 
samt med en kassabok hålla reda på kostnader och inkomster. Exempel på 
rollspel för en grupp elever är Trade and Discovery, där en grupp om fyra 
elever år 1577 ska segla tillsammans med Francis Drake med var sitt skepp i en 
världsomsegling. Eleven ska välja rutt och råkar ut för oförutsedda händelser. 
Den som först återvänder till England är vinnare. Exempel på rollspel för 
helklass är The Russian Revolution, där eleverna ingår i olika politiska 
grupper: bolsjeviker, arméns befälhavare, Petrograds arbetare, mensjevikerna 
och socialrevolutionärerna. Varje grupp ska försöka bilda regering genom att 
bilda en allians kring ett regeringsprogram. Förhandlingar mellan grupperna 
ska äga rum i omgångar som representerar den historiska utvecklingen månad 
för månad. Författarna beskriver också rollspel som innebär kombinationer av 
de tre typerna. The Development of the Medieval Town är ett sådant, där en 
elev intar rollen av ledare för en grupp saxare som anländer till England under 
400-talet och bygger en by. Varje elev styr sin stad men diskuterar med de andra 
och kan jämföra utvecklingen i olika städer.205

Under 1970-talet utvecklas sålunda en lång rad rollspel för undervisning i 
historia och social studies för i princip skolans alla åldersgrupper. Det var en 
kreativ period där många praktiker kunde utveckla idéer om hur ett rollspel 
för skolan borde utformas.206 Som nämnts var under denna tid också forskarna 
primärt upptagna med frågor rörande designen av rollspel. Därmed inte sagt att 
det inte fanns observatörer som också gjorde undersökningar av spelens impact 
på lärandet. Många lärare var oroade över de nya undervisningsmetoderna och 
det fanns också forskare som tycktes bekräfta farhågorna.

204 Birt, D and Nichol, J (1975), Games and Simulations in History, 10f.
205 A a.
206 Förvisso har denna kreativitet inte upphört utan kan alltjämt följas i kanske särskilt engelska 
lärartidskrifter och amerikanska hemsidor på nätet. Många förlag har också givit ut läromedel 
med rollspel. Se till exempel Davis, P, Davis, R and Lynch, D (2003), Enlivening Secondary His-
tory som har en översikt av 16 rollspelsartiklar i ”Teaching History” 1980–2001. Ett par svenska 
läromedel kan nämnas: Karlsson, P-A (1999), Historiska spel samt Swanelid, G (2008), 10 spel 
om samhället. Av den amerikanska litteraruren kan nämnas: Hess, F (1999), Bringing the Social 
Sciencess Alive. 10 simulations for History, Economics, Government and Geography. An engelsk 
litteratur kan nämnas: Fairclough, J (1994), History through Roleplay. 
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Forskningen kring lärande genom rollspel utvecklas:  
från behaviorism till socialkonstruktivism
Det saknades under 1960- och 70-talen förvisso inte forskare som var 
intresserade för hur olika undervisningsmetoder påverkade lärandet. Även 
spelsimulationerna granskades och redan under tidigt 70-tal fanns ett 50-tal 
studier. Den gängse metoden i dessa var att jämföra en spelande grupp elever 
med en kontrollgrupp som undervisades med traditionella metoder. Därefter 
jämfördes grupperna för att utröna vilken som presterade bättre eller sämre. 
De frågeställningar som dominerade dessa undersökningar fokuserade på 
om spelsimulationer motiverade eleverna, om spelsimulationer förbättrade 
faktainlärningen och om spelsimulationer förändrade elevers attityder. 
Resultaten av dessa studier kunde i stort delas i ungefär två lika stora grupper: 
1. Den spelande gruppen presterade sämre än kontrollgruppen. 2. Den spelande 
gruppen presterade bättre än kontrollgruppen. 207 

Det kanske viktigaste begreppet var multiple reality som 
betonade olika individers olika uppfattning av verkligheten

Det tycktes alltså inte finnas klara belägg för att spelsimulationer varken var 
bättre eller sämre än andra undervisningsmetoder. Detta oklara resultat var 
givetvis otillfredsställande för forskarna och diskussioner om lärandeteori och 
undersökningsmetoder började utvecklas. Den allmänna utvecklingen inom 
kognitiv teori och lärandeteori medförde att forskarna började utveckla nya 
tankar kring synen på rollspel. Den handlade till en början till exempel om 
betydelsen av hur elevens individuella lärandestil påverkade lärandet och om 
gruppdynamikens betydelse för lärandet vid användning av spel.208 

Det kanske viktigaste begreppet – som lanserades i spelsammanhang 
1975 av en sociolog – var ”multiple reality”. Det betonade olika individers 
olika uppfattning om verkligheten. Varje individ konstruerar sin uppfattning 
beroende på sina unika erfarenheter och minnen. När olika individer deltar i 
ett rollspel kommer de att förhandla fram nya konstruktioner och definitioner 
av verkligheten. Dessutom har den som designat spelet förberett en ram för 
dessa förhandlingar, enligt sina intentioner och föreställningar om verkligheten. 
Dessa tankar hade givetvis stor betydelse för frågan om hur lärandet genom 
spel skulle evalueras. De implicerade att rollspelet måste ses i sitt sammanhang 
där annan undervisning och individens egna erfarenheter före och efter spelet 
kanske hade större betydelse för lärandet än själva spelet.209

207 Lee DeNike (1976), s 65ff. Squire, K (2004), Replaying History: Learning World History 
through playing Civilization III, dissertation, s 39f. 
208 Lee DeNike (1976), Greenblat, C S (1980).
209 Klabbers (2009), s 32. Jfr. Rigelow, B (1978), s 220.



115

Diskussionen om de teoretiska ramarna för dessa undersökningar skulle 
fortsätta under 1980- och 90-talen, och så sent som 1996 skrev en spelforskare 
artikeln: Educational games and simulations: A technology in search of a 
research paradigm.210 Kanske är detta en överdrift. Den socialkonstruktivistiska 
teorin som börjat växa fram – till exempel med begreppet multiple reality – 
fick betydelse för spelforskningen under denna period även om synpunkten 
har upprepats senare. Så sent som 2009 har påpekats att en övergripande 
ram för att evaluera spel fortfarande saknas. Spelens oklara position inom de 
akademiska disciplinerna har angetts som orsak.211 

Vad gäller lärande i historia genom rollspel har det också dröjt till efter 
sekelskiftet 2000 innan undersökningar börjat komma om historieförståelse och 
historiskt tänkande. Forskningen om lärande genom rollspel och forskningen 
om lärande i historia har på så sätt förenats inom ett socialkonstruktivistiskt 
paradigm.

Socialkonstruktivistisk forskning kring lärande 
i historia genom rollspel under 2000-talet
Begreppet multiple reality och den socialkonstruktivistiska ansatsen kan sägas 
ha legat nära den historiefilosofiska utvecklingen ganska långt tillbaka i tiden. 
När spelforskarna vid mitten av 70-talet presenterade designen av historiska spel 
för skolan kunde de luta sig på till exempel Collingwood, som på 30-talet hade 
hävdat frånvaron av en objektiv historia, och i stället såg på historieskrivningen 
som en interaktiv process mellan historikern och hans källor. Historikerns 
uppgift var att bringa liv i historien genom att sätta sig in i aktörernas perspektiv 
och se historien genom deras ögon. Det hävdades att historikerns arbete var att 
simulera den miljö de historiska aktörerna verkade i och historieskrivningen 
låg på så sätt i mycket nära designen av en spelsimulation.212 Kunskapssynen på 
historieämnet i skolan som den utvecklades i The New History som lanserades 
under 1970-talet handlade ju också mycket om elevens ”doing history” för att 
lära sig tänka historia.213

Den första – och hittills enda – doktorsavhandling där lärande i historia 
genom rollspel undersökts kom 2004. Det var Kurt Squire vid Indiana 
University, Instructional Technology Department, som lade fram ”Replaying 
History: Learning World History through playing Civilization III”.214 

Squires problemställning är hur ett kommersiellt producerat dataspel, 
Civilization III, fungerar som utbildningsredskap i klassrumsmiljö. I Civilization 

210 Squire, K (2004), s 67. 
211 Klabbers (2009), s 39.
212 Birt, D and Nichol, J (1975), s 3. Rigelow, B (1978), s 209.
213 Se kapitel 3.1.
214 Squire, K (2004).
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III ska spelaren leda en civilisation från forntid och framåt och med de geografiska 
resurserna som grund söka utveckla denna. Spelaren spelar mot datorn och 
kommer genom denna småningom också möta andra civilisationer. Spelaren 
kan alltså lyckas mer eller mindre väl med att utveckla ”sin” civilisation. 

I sina teoretiska utgångspunkter förenar Squire socialkonstruktivistiska 
och historiedidaktiska perspektiv på rollspel. Hans undersökning får därför 
central betydelse för frågan om hur historieförståelse och historiskt tänkande 
formas hos individen. De centrala begreppen i hans resonemang handlar om 
att rollspel kan ses som en ”kulturmedierad aktivitet” (Vygotsky) där individer 
”testar och får ny förståelse” (Piaget). Från denna allmänna pedagogiska teori 
bygger han sedan vidare med teori kring kognitiva redskap: Spel kan ses som 
”medierande artefakter eller verktyg” som formar vår erfarenhet av världen 
och skapar tillfällen till (inter)aktion. ”Meditational processes are those 
involving the potential of tools to shape action” (Wertsch). Redskapen formar 
vår aktivitet och vårt tänkande. Denna tankegång kan sägas vara grundbulten 
i avhandlingen och fokus för Squires empiriska undersökning av elever: Vad 
betyder spelet som ”medierande artefakt”? Vilka är effekterna på elevernas 
aktiviteter och vilket lärande växer fram?215 

Squires intresse är framför allt riktat mot lärandemiljön och den interaktion 
som äger rum där mellan individ och dator och emellan individer. Han betraktar 
lärandet som betingat av de situationer där vi successivt konstruerar mål och 
mening. För att undersöka detta lärande måste vi alltså se hur individer agerar i 
sin kontext. Miljön kring spelet är avgörande för om individen ”approprierar” 
verktyget – eller inte. Att appropriera verktyget innebär att i någon mening 
göra det till sitt eget. Det innebär inte bara att veta hur det används utan också 
att förstå syftet bakom dess skapande. Det är i grunden en kreativ akt – ”an 
act of invention”.216

Här hänvisar Squire återigen till Piaget och Wertsch. Den sistnämnde får i 
detta sammanhang särskild betydelse; denne har ju diskuterat hur elever lär sig 
behärska berättelseredskapet utan att appropriera (tillägna) sig detta (på grund 
av motstridigheter mellan officiell skolbokshistoria och en egen historia).217 
Squires undersökningsgrupper utgörs av elever från svart och vit arbetarklass i 
Bostonområdet, Massachusets – han talar om marginaliserade elever. Hur kan 
dessa tillägna sig World History och nå förståelse av denna? Kan de använda 
historien som en identitetsresurs och skapa en dialog mellan den lilla (egna) 
historien och den stora historien (världshistorien)? Är rollspelet ett effektivt 
redskap för detta? 

Squires empiriska undersökningar i tre olika klassrumsmiljöer ger många 
exempel på elever som lyckas eller misslyckas med att använda redskapet och 

215 A a, s 59, s 76.
216 A a, s 42, s 68f, s 75. 
217 Wertschs undersökningar har presenterats i kap. 3.4 och 3.5.
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göra det till sitt eget. Vissa elever lyckas med att använda Civilization III för en 
fruktbar diskussion om historia medan andra aldrig lyckas med det. För vissa 
elever framstod spelet som meningslöst och man förstod inte, eller engagerade 
sig inte i spelet. De lämnade klassrummet, ägnade sig åt annat eller skolkade. 
Squires förklaringar till dessa beteenden kretsar kring den sociala kulturen i 
klassrummet som av olika skäl kom i konflikt med introducerandet av ett nytt 
redskap i undervisningen. Dessa elever formulerade inte sina intressen, motiv 
och mål i klassrummet enligt lärarens intentioner. Förhoppningen att spel skulle 
skapa motivation för eleverna infriades i dessa fall inte.218

Squire ser elevens formulering av sina mål, motiv och intressen i klassrums-
situationen som en process där det kognitiva redskapet, i detta fall rollspelet, 
kan vara mer eller mindre effektivt. Elevens måste alltså uppfatta att redskapet 
är användbart för sina egna intressen. Då kommer eleven tillägna sig redskapet 
och göra det till sitt eget. I undersökningen ges också många sådana exempel 
på elever som i en process börjar formulera egna mål i spelet.219 

Genom transgressivt spel kan eleven överskrida gränserna 
mellan verklighet och fantasi och lära om historien

Dwayne och Dan upptäckte att de kunde ändra historien för förtryckta 
civilisationer, i till exempel Afrika eller Amerika, och lät sitt spel styras av 
detta intresse. Tony, som sedan tidigare var intresserad av historia och geografi, 
använde spelet för att fördjupa sina kunskaper i nordamerikansk geografi och 
indiankulturer. Hans spel kom också alltmer att kretsa kring olika historiska 
frågor och hur väl spelet simulerade dessa. Chris var också intresserad av 
geografi och spelade för att se geografins betydelse för civilisationers utveckling 
och historien. Marvin hade sedan tidigare ett intresse för Romarriket och han 
sökte använda sina historiska kunskaper för att förhindra rikets förfall. Han 
efterlyste ett mer ”historiskt korrekt” spel.220 

Andra elever intresserade sig för att bygga sina civilisationer, möta andra 
civilisationer, interagera med dess ledare och upptäcka världen. Miranda sa: 
I liked to build the cities and change my cities to making people happy. Jason 
hade ett liknande intresse och sökte använda sina matematiska kunskaper för 
att maximera användningen av naturresurser. Andrea och Vicky fokuserade 
på att skydda sina civilisationer och skapa säkerhet för invånarna. Det ges 
också exempel på att elever satte upp andra mål och inte minst viktigt var mål 
som relaterade till den sociala interaktionen med klasskamraterna. Det blev 

218 Squire, K (2004), s 363ff.
219 A a, s 363ff, s 371ff.
220 A a, s 379ff.
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viktigt att diskutera och dela sina spel med olika kamrater och olika typer av 
gruppbildningar med informella ledare uppstod.221 

Squire kallar sin forskningsmetod för en naturalistic case study med 
observationer kombinerat med elevintervjuer och insamling av elevartefakter i 
form av en loggbok. Själv deltog han som deltagare genom sina instruktioner 
av olika slag och som observatör. Han hade dessutom hjälp av den ordinarie 
läraren och en assistent för observationer. Genom intervjuerna och loggboken 
sökte han åstadkomma en triangulering med fokus på interaktion och elevers 
mål och tankar kring sitt spel.222 

Styrkan i Squires avhandling ligger i hans beskrivningar av miljön och 
elevernas interaktion med spelet och med varandra och läraren. Processen i 
historielärandet mellan eleven och det historiska stoffet beskrivs och vilken 
roll datorspelet har som redskap i denna process. Hans slutsats är att rollspelet 
blir det ett effektivt redskap för historielärande: ”when play and learning 
history entwined”. Eleven utvecklade historieförståelse när spelets begrepp 
användes för diskussion om historiska begrepp och för tolkning av historiska 
förlopp. Spelhändelser användes till exempel för att utveckla teorier om varför 
civilisationer kollapsade.223

Squire tar hjälp av teori kring spel som ett experimentellt rum där deltagarna 
antar nya identiteter. Rummet kan beskrivas med termerna liminalitet och 
transgression. Liminalitet är en term från antropologin som där betecknar ett 
särskilt rituellt rum mellan verklighet och andra världar med andra sociala 
normer – där till exempel en pilgrim träder in och kan reflektera över samhället 
och sig själv. Genom transgressivt spel kan eleven överskrida gränserna mellan 
verklighet och fantasi och lära om historien.224

Squire påpekar här lärarens betydelse som handledare för att göra denna 
koppling mellan spel och historia. Här kunde dock en motsättning uppstå 
mellan lärarens mål och elevens mål: ”Can’t we just play the game” var ett 
elevyttrande som speglade detta. Denna motsättning minskade genom ”just 
in time lectures and discussions”. Squire menar att läraren kan spela en viktig 
roll i detta arbete genom att hjälpa eleverna att själva skriva berättelser om 
spelet. Han refererar till den amerikanska officersutbildningen där ”replay 
action recall” används som teknik för att använda speldata för fördjupad 
reflektion. Han medger dock att denna form kom att utnyttjas i begränsad 
omfattning i undervisningen.225 

Avhandlingens svaghet är en konsekvens av detta begränsade fokus på den 
autentiska historien. Elevernas konstruktion av historieförståelse – elevernas 
berättelser om historia och historiska begrepp – ingår inte systematiskt 

221 A a, s 383ff, s 373ff.
222 A a, s 96ff, s 130ff.
223 A a, s 371, 392ff, s 401, s 404, s 407.
224 A a, s 59f, s 380.
225 A a, s 369, s 404, s 408.
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i undersökningen. Min uppfattning är att den loggbok eleverna fick skriva 
var ett otillräckligt underlag för denna typ av slutsatser. Intervjuerna och 
samtalen med eleverna gav fragmentariska uppfattningar om elevernas 
historieförståelse.226 

Kurs Squires avhandling är ändå den hittills mest betydelsefulla under-
sökningen kring elevers rollspel och historieförståelse. Året efter denna 
publicerades en mastersavhandling på temat: ”Revolutionizing History 
Education: Using Augmented Reality Games to Teach Histories” av Karen 
Schrier. Denna var emellertid fokuserad på designfrågor. Spelet som undersöktes 
i denna avhandling behandlade en begränsad händelse, striden vid Lexington 
1775. Resultaten av design- och speltester visade på att spelet förbättrade 
lärandet av historiska namn och platser, historisk metod och gav alternativa, 
utmanande, perspektiv på den traditionella historieuppfattningen om det 
behandlade ämnet. 

Spelet skapade enligt Schrier ”an authentic practice field” där problem 
kunde bearbetas med hjälp av en autentisk kontext och autentiska verktyg. 
Deltagarna kunde anta nya identiteter, vilket uppmuntrade till samarbete och 
fördjupad reflektion kring spelvärlden och den autentiska världen.227

Ytterligare en mindre undersökning kring rollspel och förståelse har 
genomförts i Canada 2008 och är publicerad i en artikel i Simulation & 
Gaming. Det genomfördes med studenter i åldrarna 17–25, där två experiment-
grupper fick spela ett diplomatispel i en historiekurs. En kontroll-grupp följde 
lektioner enligt ordinärt mönster. Efter spelen jämfördes gruppernas resultat för 
bland annat kunskap, förståelse och attityd/motivation. Metoden som använts 
är utpräglat kvantitativ/statistisk och det framstår inte helt klart vad forskarna 
egentligen menar med ”kunskap” respektive ”förståelse”.228

Forskarnas slutsats är dock – även om kunskapsinhämtningen är likvärdig 
– att spelet visar större effektivitet. Spelet gynnade särskilt studenter med en 
praktisk lärandestil (sensory motor) och studenter som föredrog rörelse och 
social interaktion. Denna undersökning kan alltså sägas representera en äldre 
forskningstradition baserad på Piaget och inriktad mot bland annat frågan 
om lärandestilar. Den laborerar däremot inte med begrepp som numera 
används inom historiedidaktiken som till exempel historiskt tänkande eller 
historieförståelse.229

226 A a, se till exempel s 135f, s 404.
227 Schrier, K (2005), Revolutionizing History Education: Using Augmented Reality Games to 
Teach Histories, Massachusetts Institute of Technology.
228 44 Corbeil, P, Laveault, D (2008), Validity of a Simulation Game as a Method for History 
Teaching, Simulation Gaming Online, first published on October 8, 2008, s 4ff.
229 A a, s 11ff. Ytterligare en studie från Canada kring rollspel och historia har publicerats 2008: 
Kee, K (2008), Computerized History Games Narrative Options, Simulation Gaming Online, first 
published on December 24, 2008. Denna är dock inriktad mot designfrågor och behandlas inte 
här. 
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Två svenska studier 
Slutligen kan dock två svenska studier med socialkonstruktivistisk ansats från 
2000-talets inledning omnämnas. De behandlar rollspel och historielärande 
och anknyter till den anglosaxiska forskningen kring narration och 
historieförståelse. År 2000 kom Historia som tema och gestaltning av Gunilla 
Lindqvist. Boken presenterade temaarbeten med rollspel i historia med olika 
barngrupper i åldrarna 6–11. De teman som man arbetat med handlade om 
emmigration/immigration och skola för 100 år sedan/i dag. Lindqvist har 
inte gjort några systematiska lärandeundersökningar med eleverna men hon 
diskuterar observationer från arbetet.230 

Genom den narrativa formen – där dialogen och andra 
estetiska uttryckssätt har stor betydelse – utvecklas tanke, 
känsla och fantasi

Hon menar att historiskt tänkande bör övas i en historisk kontext i en 
socialkonstruktivistisk narrativ process. För elevens meningsskapande är det 
därför viktigt, menar hon, att elever tillsammans med läraren gestaltar de 
historiska texterna genom olika rollspel. Historieundervisningen blir då en 
tolkning av texter genom dramatisering där man skapar rollfigurer, handling 
och värld/rum och tid. Leken/dramat följer alltså berättelsens struktur och 
barnens handlingar tolkar Lindqvist utifrån Vygotskys kulturhistoriska teori. 
Hon ser barnens lek som meningsskapande – fantasi i handling. Läraren kan 
delta i leken genom lärare-i-roll-teknik och strukturera leken i den historiska 
miljön och anknyta till problem och fakta. Leken kan utvecklas till skrivna 
dramer med manus.231

Lindqvists tolkning är att det för historiskt lärande behövs inlevelse i de 
historiska personerna och deras tänkesätt och att gestaltning i rollspel är en lämplig 
form. Hon ger exempel på hur museimiljöer använts som ”upplevelserum”. 
Med hjälp av länsmuseet i Värmland skapades autenticitet åt de historiska 
händelserna som gestaltades i skolprojektet. Hennes tolkning av barnens 
lärande i de genomförda rollspelen-gestaltningarna följer Jensens läroprocesser 
kring historiemedvetande; genom dialogen och scenerierna utvecklade eleverna 
egen identitet och fick möjlighet att relatera den till den främmande historiska 
världen. Det har utvecklat elevernas secenariekompetens, enligt Lindqvist. Hon 
använder också Vygotskys begreppsapparat och socialkonstruktivistisk teori 
för att beskriva lärandet i rollspelen-gestaltningarna. Genom den narrativa 
formen – där dialogen och andra estetiska uttryckssätt har stor betydelse – 

230 Lindqvist, G (2000), Historia som tema och gestaltning. 
231 A a, s 12ff, s 23ff.
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utvecklas tanke, känsla och fantasi. Individens medvetande utvecklas genom 
det kulturella och sociala sammanhanget. En ny föreställningsvärld skapas 
genom redskap i en dialektisk, kreativ process. Medvetandet utvecklas i en 
kombination mellan fantasi och verklighet. Dialogen har central betydelse i 
denna, interaktiva, meningsskapande process.232 

Liknande slutsatser utifrån en delvis liknande teoretisk grund gjordes ett 
par år senare i ett utvärderingsarbete kring tre svenska museipedagogiska 
rollspelsprojekt. Här genomfördes även åtta gruppintervjuer med 4–5 barn (9–
11 år) i varje grupp samt observationsanteckningar. Intervjuerna genomfördes 
1–2 dagar efter rollspelen. I Inger Gustafssons tolkning av resultaten betonas 
åter estetikens potential för att skapa betydelse och förståelse. När barnen fick 
en roll i spelen fick de också ”en ny relation till omvärlden och sina kamrater”. 
Genom denna nya position, menar Gustafsson, att barnet efter spelet kan se 
på sig själv och sin samtid på ”ett förändrat eller mer insiktsfullt sätt”. Genom 
rollbytet och mötet med en annan tid skapas också möjlighet till analogier.233

Hon menar emellertid också att det finns ett dilemma genom att rollspelet 
kan leda till en falsk bild: ”en sammankoppling av fantasierfarenheter, fördomar, 
förgivettaganden”. Här betonar hon vikten av lärarens dialog och analys av 
upplevelsen ”för att skydda mot innehållslig förförelse”. Denna dialog ger 
möjlighet till träning i analogiskt tänkande, menar Gustafsson, vilket innebär 
att se olika förbindelser, exempelvis vi och dom samt nu och då. Genom samtal 
efter rollspelet kan tolkning göras av erfarenheter och känslor vilket skapar 
ny förståelse. Ytterligare en uttolkning av läranderesultaten gjordes av Peter 
Aronsson och Erika Larsson och de betonade också vikten av efterbearbetning 
med läraren. Rollspelet får inte bli en isolerad händelse utan måste ingå i ett 
skolarbete som pågår både före och efter rollspelet. Rollspelet behöver sättas in 
i sitt sammanhang i tid och rum.234 

Det finns alltså några undersökningar av rollspel som har förenat 
socialkonstruktivistisk teori och intresse för historieförståelse och historiskt 
tänkande. Det är nu dags att diskutera dessa resultat och formulera vilka 
forskningsfrågor som är fruktbara att gå vidare med.

Hur utvecklas historieförståelse och historiskt 
tänkande i en undervisningsmiljö med rollspel? 
Den socialkonstruktivistiska forskningen kring användning av rollspel i 
historia kan sägas ha givit viktiga resultat särskilt rörande situationen när 

232 A a, s 36, s 40f, s 58f, s 88ff, s 99ff.
233 Gustafsson, I (2002), Upplevelsen som grund för lärande, Konsten att lära och vilja att up-
pleva, red. Aronsson, P och Larsson, E, s 124, s 161. 
234 A a, s 161f samt Aronsson, P och Larsson, E (2002), Visioner och verkligheter, a s 250f.
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eleven möter historisk information. Forsknings-metoderna har i huvudsak 
baserats på observationer och intervjuer kring vad eleven gör och tänker/
känner i rollspelssituationen. Den kan därmed sägas ha givit oss ny kunskap om 
särskilt pendelrörelsen vid historieundervisning. Resultaten pekar på rollspelets 
betydelse som redskap för att skapa en situation/ett rum/en miljö där individens 
historiska tänkande stimuleras – förutsatt att individen tillägnar sig redskapet. 
Särskilt Squire betonar detta och han ansluter därmed nära till Wertsch som 
också diskuterat betydelsen av att individen approprierar redskapet och gör 
det till sitt eget. Förutsättningen för att individens effektiva användning av 
rollspelsredskapet eller berättelseredskapet är desamma: individen måste förstå 
hur det ska användas och varför det har skapats. 

Individen går genom rolltagandet in i ett experimentellt 
rum där tankar och känslor förändras av den nya kontexten

För de elever som tillägnar sig redskapet betonar forskarna rollspelets förmåga 
att ge energi till individens tankar och känslor. Det förklaras med situationens/
rummets/miljöns specifika karaktär: ”ett experimentellt rum mellan verklighet 
och fantasi där deltagarna antar nya identiteter och kan reflektera över samhället 
och sig själv” (Squire), ”an authentic practice field” där deltagarna antar nya 
identiteter vilket uppmuntrade till samarbete och fördjupad reflektion kring 
spelvärlden och den autentiska världen. (Schrier), ”ett upplevelserum där dialog 
och estetiska uttryckssätt utvecklar tanke, känsla och fantasi och ger möjlighet 
till analogiskt tänkande” (Lindqvist/Gustafsson). Bilden är densamma hos 
dessa forskare: Individen går genom rolltagandet in i ett experimentellt rum 
där tankar och känslor förändras av den nya kontexten. 

Detta intresse för individens rolltagande och tänkande har en intressant 
motsvarighet i Wineburgs och andra amerikanska forskares tidigare i kapitel 3 
beskrivna intresse sig för dialogen mellan den historiska texten och individens 
förståelse: den erfarne och kunnige läsaren talar med texten och deltar aktivt i 
denna för att avkoda och känna av betydelsen. Individen interagerar med texter 
och konstruerar mening/nät/hierarkier. Individer ”går omkring i modellen” 
och ”förflyttas” till abstraktionerna. Individens förmåga till systematiska 
jämförelser och att organisera/inordna data genom likheter/skillnader tas upp 
av flera forskare. 

Forskningsmetoderna kring rollspel med observationer och intervjuer ger 
alltså kunskaper, menar jag, kring situationen där tänkandet utvecklas (”miljön 
som driver en pendelrörelse”). Lärandeutfallet, the outcome, hos individen får vi 
emellertid veta mindre om. Slutsatserna är här mer anekdotiska till sin karaktär. 
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Systematisk beskrivning av tänkandets innehåll saknas. Vilket innehåll har 
historieförståelsen som individen konstruerar vid rollspel? Kvalificerar rollspel 
individens historiska tänkande? 

Diskussionen av Wertsch och Squire om hur individer tillägnar sig och 
gör redskapet till sitt eget är här av stor betydelse. Wertsch pekar på risken 
av att redskapet blir en bur som låser tänkandet i vissa banor, medan Squire 
ger exempel på motsatser där individen utvecklar ett kreativt, självständigt 
historiskt tänkande. Hans metod tillåter dock inte en fördjupad beskrivning av 
elevens konstruktionsarbete. De övriga forskarna har av samma skäl inte heller 
kunnat fördjupa beskrivningen av elevernas historieförståelse och historiska 
tänkande.

Vi behöver således veta mer om resultatet av det mentala arbete som 
rollspelen ger upphov till. Fungerar rollspel som en vad jag vill kalla öppen 
referensram, där lärarens och elevens intressen – intentioner – interagerar? 
Fungerar alltså rollspelet inte bara som en referensram (Rogers, Halldén) för 
reproduktion av skolbokshistoria utan också som ett redskap för appropriation 
av egen historieförståelse och eget tänkande? (Wertsch, Squire) I följande två 
undersökningar kommer dessa frågor stå i centrum. 

Metod för textanalys av historiska texter
Metoden som kommer användas i följande kapitel är analys av texter som 
elever skrivit efter genomförda rollspel. Hur undersöker man historieförståelse 
och historiskt tänkande i texter? Texten kan ses som en kvarleva av författarens 
tänkande när texten skrevs – en kvarleva som visar sekvenser eller fragment av 
tänkandet. Historiskt tänkande förutsätter användning av historiska begrepp 
av 1:a och 2:a ordningen. Resultatet av denna pendelrörelse kan i enlighet med 
Wertsch och Squire beskrivas som beroende av de narrativa redskap individen 
använder. Den historiska textens tillkomst kan då beskrivas enligt figur 4.1.

Figur 4.1 Historiska texters tillkomst (VanSledright, Wertsch, Wineburg, Squire  
med flera)

1:a ordningens begrepp (innehåll av 1:a ordningen)

+ 2:a ordningens begrepp (innehåll av 2:a ordningen)

+ narrativa redskap (kognitiva scheman)

= historisk text (innehållet strukturerat)
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Textens innehåll och struktur kan alltså tolkas som ett vittnesbörd, en 
kvarleva eller artefakt, av vilka begrepp av 1:a ordningen och 2:a ordningen, 
samt vilka narrativa redskap individen har förfogat över när den skrivit 
texten. Textstrukturen kan sägas vittna om individens kognitiva processer 
vid skrivandet av texten. Genom att beskriva en text kan vi tolka hur dessa 
processer har sett ut när texten skrevs.

Den tidigare refererade forskningen har beskrivit några olika typer av texter 
beroende på hur de historiska händelserna är strukturerade (figur 4.2): 

235 Se kapitel 3.4 med där anförda referenser.
236 A a.

Typ	av	text	 Struktur

1. Historisk annal/faktalista ”händelser utan samband” 

2. Krönika/subhistorier ”händelser med visst samband  
 men utan avslutning”, 

3. Berättelse/huvudhistoria ”händelser med aktörer,  
 problem och lösning”.

Figur 4.2 Historiska texters struktur (Wertsch, Rouet, Georgi, Perfetti, Wineburg m fl)

1. Faktalistan kännetecknas av ett enkelt listande av händelser i kronologisk  
 ordning. Det kan till exempel vara att utifrån årtal ge viss information  
 som presenteras isolerat från annat i framställningen. Händelserna beskrivs  
 utan samband med vad som hänt tidigare eller senare utan något tema med  
 början eller slut. Historiska annaler är en liknande term som använts och den  
 kännetecknas av att den saknar en sammanhängande historia.235

2. Krönikan skiljer sig från annalen såtillvida att den har en viss ansats till att  
 vilja ge en berättelse, men, till skillnad från en verklig berättelse, misslyckas  
 den med att skapa en helhet med ett slut. Den saknar en upplösning och  
 lämnar sakförhållanden olösta – unfinished stories. En liknande term som  
 använts är subhistoria. Det är en sammanhängande historia men utan fokus  
 på den huvudhistoria som avsetts i ett visst undervisningssammanhang.236 

3. Berättelsen eller narrationen har alltid vissa aktörer i en situation med ett  
 problem eller en konflikt som ska lösas. Försöken att lösa komplikationerna  
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 leder till olika händelser och slutligen en upplösning, ett slut, på berättelsen.  
 Den kännetecknas av sin organisation baserad på temporalitet – tiden –  
 med en intrig, en handling med tydlig början, mitt och slut. Händelserna med  
 intrigen kan beskrivas som ”en struktur av relationer där händelserna ges en  
 mening genom att vara delar i en integrerad helhet”. Den kommer alltid fram  
 till en upplösning, en lösning – ett resultat.237 

Det är särskilt berättelsen eller narrationen som har tilldragit sig forskarnas 
intresse. En betydelsefull egenhet hos berättelsen är att den innehåller en 
upplösning, en lösning – ett resultat. Till skillnad från krönikan som är en 
unfinished story, har berättelsen ett tydligt slut – en poäng – med en specifik 
mening/lärdom/tes. Narrative truth är ett begrepp som använts i detta 
sammanhang för att beskriva skillnaden mellan sanningshalten i enskilda 
utsagor i en text och sanningshalten i texten som helhet. En elev kan till exempel 
ange felaktiga faktauppgifter men ändå formulera en helhet och slutsats som 
är korrekt – texten har då narrative truth.238 Att berättelsen har någon form 
av poäng/mening/lärdom/tes/narrativ sanning är en viktig distinktion från 
krönikan som alltså har kallats för en unfinished story.

Skapar individen ett personligt förhållningssätt där hon 
aktivt talar med historiska data?

Ett flertal forskare som refererats ovan (kapitel 3) har ju också gjort viss 
kategorisering av berättelser utifrån deras olika nivåer. Wertsch talar om 
”specifika berättelser” på en ”mellannivå”. Mellannivån är den typ av berättelse 
som vanligen återfinns i läroböcker och historieböcker av olika slag. Dessutom 
beskriver han en form av ”övergripande” narrationer som används för att tolka 
större mönster i historien – ”schematiska narrationer”. Shemilt talar dels om 
”historiska händelser och episoder” och ”den större historien” – large scale 
narrative frameworks. 

Shemilts diskussion kring ”flerdimensionella” och ”polytetiska” narrativa 
ramar kan uppenbarligen också hänföras till denna senare nivå. 

Rogers talade om att historiska händelser befinner sig i en specifik 
”kontextuell ram”. Denna kan jämföras med en ”konceptuell ram” (law like 
generalization) – tydligen en berättelse på högre abstraktionsnivå. Dunn har 
på motsvarande vis skrivit om specific historical situations och higher-order 
generalizations eller narrative frameworks. 

Dessa olika försök till nivåbeskrivningar bör tydligen uppfattas som 
tentativa och förslag för vidare forskning. De sammanfattas i figur 4.3.

237 A a.
238 Wertsch refererar Mink 1972 och 1978. Mind as action, s 89ff.
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Två undersökningar kommer nu genomföras kring användning av rollspel och 
elevers skrivande av texter. Dessa texter kommer att analyseras utifrån den 
begreppsapparat som här skisserats rörande tillkomst, struktur och nivåer: 
Är det möjligt att beskriva textens tillkomst med avseende på begrepps- 
och redskapsanvändning? Vilka nivåer har texterna? – Hur utvecklas 
historieförståelse och historiskt tänkande i en undervisningsmiljö med rollspel? 
– Skapar individen ett personligt förhållningssätt där hon aktivt talar med 
historiska data? – Tillägnar sig individen narrativa redskap? 

”Mellannivå”	 ”Högre	nivå”

specifik berättelse - mellannivå schematisk narration/övergripande 

historiska händelser och episoder stora historien/large scale narrative  
  framework 
  - flerdimensionella 
  (ekonomi, social och kulturell organisation) 
  - polytetiska 
  (alternativa berättelser)

händelser i specifik kontextuell ram konceptuell ram/law like generalization

specific historical situations higher order generalizations/narrative  
  frameworks

Figur 4.3 Nivåer i historiska berättelser (Wertsch, Shemilt, Rogers, Dunn)
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Kapitel 5

Undersökning I: 30 gymnasieelever 
skriver ”Europas historia från medeltid 
till nutid” 

Här följer en undersökning av 30 uppsatser skrivna av svenska gymnasieelever 
i åldern 16–18 år – 13 flickor och 17 pojkar. De skrev uppsatserna i kursen 
Historia A på vårterminen i årskurs 1. Jag hade varit deras lärare under 
läsåret och uppsatsen var deras slutuppgift. Eleverna gick i två olika klasser på 
samhällsvetarprogrammet och kan generellt sägas ha varit varken särskilt starka 
eller svaga vad gäller skolprestationer i allmänhet. Skolan är belägen perifert i 
stockholmsregionen i ett område dominerat av villabebyggelse. Valet att stanna 
kvar vid den lokala gymnasieskolan och välja samhällsvetarprogrammet 
speglade förmodligen en viss osäkerhet rörande framtida yrkesval. Skolans läge 
medförde dessutom att den hade svårt att locka till sig starka, studiemotiverade 
elever från andra delar av stockholmsregionen. 

Den lokala kursplanen i historia stadgade kortfattat att eleverna i Historia 
A-kursen skulle studera Europas historia från medeltiden till nutid under ca 
80 timmar. Jag kom som vikarie till skolan under läsåret och genomförde 
undervisning enligt den lokala planen. Den slutuppgift jag gav dem – en 
hemuppgift under en vecka med alla hjälpmedel – kunde givetvis förväntas 
ha stor betydelse för slutbetyget på kursen. Det är dessa 30 elevtexter som 
kommer analyseras i detta kapitel.

Året är 1302. Du är handelsman i en stad i ett medeltida 
rike någonstans i Europa…

Elevens text kan för det första tolkas som elevens försök att få ett bra betyg 
– G, VG eller MVG – och speglar elevens uppfattning om hur historia i 
skolan bör gestaltas i en skoluppsats. Texten kan härmed tolkas som spår av 
historieundervisningens instruktioner – inte bara under det givna läsåret utan 
också under föregående läsår. Men dessutom måste texten också tolkas som 
spår av den information eleven inhämtat i historia inte bara från skolan utan 
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också under fritiden. Det är alltså i princip omöjligt att avgöra ursprunget till 
elevens begrepps- eller processkunskaper i denna text. Min textanalys syftar 
till att undersöka hur eleven de facto använt de begrepp och förmågor den 
visar i sin skrivna text. Vilka begrepp innehåller texten och vilken struktur har 
den? Det är också möjligt att göra en jämförelse med undervisningens redskap 
och undersöka likheter/skillnader i lärarintention och elevtolkning. Vilken typ 
av slutsatser vi kan dra av denna undersökning måste tills vidare anses som 
en öppen fråga – den är att betrakta som en pilotstudie av undervisning och 
lärande i historia och ett primärt syfte är att vinna erfarenheter för fortsatt 
forskning. 

Inledningsvis beskrivs här översiktligt de instruktioner och uppgifter som 
eleverna arbetade med under läsåret. Rollspel var utgångspunkten för dessa 
och de kan betraktas som det främsta narrativa redskap som användes i 
undervisningen. Intentionerna med denna arbetsform kommer också beskrivas 
samt den slutuppgift som låg till grund för de analyserade elevtexterna.

Därefter följer analysen av elevernas texter. Vilken historieförståelse och 
historiskt tänkande uttrycker de? Vilka typer av begrepp använder eleverna – 
av 1.a eller 2:a ordningen? Vilken struktur konstruerar eleverna – faktalistor, 
krönikor eller berättelser? – Kan slutsatser dras om vilka kognitiva redskap 
eleven använt? 

Rollspel som utgångspunkt i instruktionen:  
eleven som aktör i ett fiktivt land under 700 år 

Undervisningens uppgifter
– Året är 1302. Du är handelsman i en stad i ett medeltida rike 
någonstans i Europa… Skriv en berättelse i jag-form om livet i Din stad som 
handelsman! Använd fakta från böckerna och Din fantasi! 

– Vilka varor handlar Du med? – Hur får Du tag på varorna? Var? – Vem säljer 
Du till? – Var? – Hur får Du betalt?(med pengar eller andra varor?)

– Beskriv Din familj och Din handelsfirma! – Har Du någon eller några som 
hjälper Dig i Ditt arbete? – Finns några hantverkare i staden? – Hur många bor 
i staden? – Hur är relationerna mellan stadens invånare? – Vem/vilka bestämmer 
i staden?

– Hur skyddas staden från vilda djur och rövare? – Finns vapen i staden? – vilka 
vapen och vem äger/kontrollerar dem? 

– Har Du tid över kan Du också beskriva: – Vad Du har för religion. – Vad 
Du gör när Du inte arbetar – Har Du besökt några platser utanför staden – 
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Ditt familjeliv och din släkt. – Din uppväxt och uppfostran. – Har Du någon 
utbildning?

Detta var introduktionen och den inledande uppgiften för eleverna i historie-
kursen på höstterminen. En del av klassen fick denna text om en handelsman 
och de andra eleverna fick motsvarande uppgift men de fick träda in i andra 
roller som godsägare, bonde eller präst vid något gods eller i någon by. Alla 
bodde de i samma, fiktiva, europeiska rike år 1302 och de bildade således 
tillsammans invånarna i ett gemensamt rike. Till den första uppgiften hörde 
förutom att skriva den ovan beskrivna jag-berättelsen att också rita en karta 
i A4-format över staden/godset eller byn där rollpersonen hade sitt boende. 
Eleverna skulle använda olika läroböcker och texter för att lösa skrivuppgiften. 
Till kartuppgiften hörde instruktioner med vissa karttecken och hur de skulle 
användas. De färdiga A4-kartorna kom sedan att förminskas till A5-format och 
samtliga klistras upp på ett större papper på väggen. De olika städerna, byarna 
och godsen var där utspridda och förbundna med vägar och vissa vattendrag. 
Det fiktiva riket tog härmed gestalt dels i jag-berättelserna, dels på väggkartan. 

Den andra uppgiften hade följande inledning:

– Året är nu 1310. Arbetet i Din stad går vidare enligt gammal tradition. Han-
deln går bra. Din familj har tillräckligt med mat för dagen och förråden är fulla. 
Du är stolt över Ditt hus. Stadens tullinkomster ger också staden möjligheter till 
skydd mot rövare. Men ibland kommer objudna riddare på besök i staden och 
kräver mat och dryck till sina hästar. De är en riktig plåga… Du går ofta i kyrkan 
och lyssnar på Guds ord. Prästerna har också fått Dig att börja fundera: kanske 
borde Du ta större ansvar och hjälpa kyrkan med gåvor? Kanske borde Du ta 
större ansvar och hjälpa de fattiga i riket? De vet att goda kristna är utlovade en 
plats i paradiset… Du funderar över hur Du ska kunna öka stadens trygghet och 
samtidigt få en plats i paradiset…

I denna andra kursuppgift skulle eleven härefter välja bland ett eller flera 
handlingsalternativ: 

1. Att gå och förhandla med en grannstad och komma överens om gemensamt  
 försvar mot riddarna.

2. Att gå till ett riddargods och förhandla med ägaren om frihet från  
 ”våldgästning”.

3. Att gå till en by och förhandla och komma överens om gemensamt försvar  
 mot riddarna.
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De övriga i klassen fick motsvarande uppgifter på samma tema. Vissa skillnader 
förelåg dock: Riddarna skulle till exempel förhandla och försöka få gehör hos 
bönder och städer för betalandet av vissa avgifter. Till uppgiften hörde också 
information om städernas/riddarnas och böndernas respektive resurser i form 
av beväpnade män och soldater samt enkla regler för hur dessa kunde användas 
(strider avgjordes med tärningsslag). Förhandlingssituationen ägde således rum 
i skuggan av eventuell våldsanvändning. Prästerna skulle i förhandlingar söka 
få gehör för avgifter och gåvor till kyrkan i utbyte mot syndernas förlåtelse och 
evigt liv. De överenskommelser som eleverna gjorde skulle formuleras skriftligt 
på en särskild blankett. 

Den tredje kursuppgiften hade följande inledning: 

– Året är 1430. Din släkt har nu återhämtat sig från digerdödens härjningar och 
de svåra åren under förra seklet. Fortfarande är ni emellertid oroade av rövare 
som ibland härjar på landsbygden. Riddarna i landet är också ett orosmoment. 
Ibland strider de med varandra och då vet ni inte vad som kan hända er. Ni kan 
aldrig känna er riktigt trygga. En dag händer plötsligt något oväntat. Tio beväp-
nade ryttare rider in hos er och befaller att alla män ska samlas! Ett viktigt brev 
från kungen ska läsas upp! Det är en av kungens fogdar som har ridit ut från det 
kungliga slottet och han läser med hög stämma…

I den tredje kursuppgiften skulle eleven skriva ett svarsbrev till kungen. Kungen 
begärde att alla undersåtar skulle betala skatt och eleven skulle svara ja eller 
nej och motivera varför. I motiveringen skulle ingå en beskrivning av den egna 
situationen under gångna tider. I nästföljande fjärde uppgift, år 1442, skulle 
alla präster, riddare och handelsmän samlas till parlamentsmöte med kungen 
(läraren). Bönderna skulle samlas till landsmöte. Vid respektive möte skulle 
eleverna diskutera med kungen (läraren) huruvida de var villiga att ställa upp 
och betala skatter och lämna män till militärtjänst. Varje stånd hade en röst vid 
parlamentsmötet, vid landsmötet hade varje bonde en röst för att rösta ja eller 
nej till kungens proposition. De som röstade ja fick stanna kvar vid parlamentet 
och motta kungens (lärarens) tack medan övriga fick lämna detta och samlas 
med sina beväpnade män i annan del av landet…

På detta vis fortsatte Historia A-kursen under höst- och vårterminen. Genom 
liknande uppgifter år 1540, år 1631, år 1740, år 1793, år 1850, år 1871, år 1932 
och år 2003 ställdes eleverna inför scenarion där de individuellt, i smågrupper 
eller i helklass skulle skriva, rita, samtala och/eller agera i ett antal olika situationer 
i den europeiska historien. Rolluppgifter introducerade varje moment. 

Vid scenariot 1540 aktualiserades Martin Luther, och då preciserades den 
fiktiva staten till att vara en småstat i Tyskland. Den ena av klasserna kom 
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i en simulerad beslutsprocess med eleverna (de olika stånden) och läraren 
(kungen) att bli luthersk medan den andra klassen förblev påven trogen. 1740 
fick eleverna beskriva den agrara utvecklingen och utvidga bebyggelse och 
åkermark med nya kartor som klistrades upp på väggkartan. 1793 fick eleverna 
ta ställning i det revolutionära läget i Europa och även här blev utgången olika 
i de två klasserna – i den ena utbröt revolution (enligt vissa regler!) medan den 
andra förblev konservativt styrd.

Eleverna agerade fram till 1850 i den roll som handelsman/godsägare/bonde 
eller präst som den fick vid kursens inledning. Scenariot 1850 gav möjlighet till 
alla att göra investeringar och bilda industribolag med en kassabok – alltefter 
sina resurser. Industrier, järnvägar och vägbyggen markerades på väggkartan. 
Dessa bolag drevs till 1871 enligt vissa spelregler så att vissa gick i konkurs 
varefter vissa elever blev bolagsägare och andra arbetare. Denna rollfördelning 
fortsatte under resterande scenarier. Under andra världskriget markerades på 
väggkartan resultat av flygbombningar enligt vissa regler. Vid det sista scenariot 
2003 fick eleven i uppgift att beskriva situationen som tonåring i landet i början 
av 2000-talet. 

Tilläggas kan att dessa 12 uppgifter – scenarion från 1302 till 2003 – varvades 
med undervisning i form av föreläsningar, läxläsning i olika läroböcker och 
bredvidläsningslitteratur, källkritiska övningar, filmvisning, museibesök och 
skriftliga prov. Rollspelen kan sägas ha utgjort den röda tråden. Vid kursens slut 
kom alltså slutuppgiften där eleven skulle skriva en uppsats med titeln: ”Min 
släkt och mitt land under 23 generationer”. I slutuppgiftens formuleringar 
uppmärksammades relativt utförligt betygskriterierna och lärarens förvänt-
ningar om vad uppsatsen skulle behandla. Historiemedvetandet angavs som 
kursens huvudmål med ett antal preciseringar som skulle konkretisera för 
eleven vad detta innebar (se bilaga 2). 

Undervisningens intentioner 
Min intention med att använda rollspel som utgångspunkt i undervisningen var 
att ge eleverna en referensram för ett historiskt tänkande där ”lilla historien” 
ständigt står i förbindelse med ”stora historien”. Den lilla historien består av 
individer, familjer och hushåll som samarbetar eller står i konflikt med andra 
individer, familjer och hushåll på den lokala nivån. De strävar efter trygghet i 
sin försörjning och skydd mot våld och även efter en utveckling av sina resurser 
och sin status. Dessa aktörer på den lokala nivån kommer oundvikligen i 
kontakt med andra aktörer utanför det egna lokalsamhället – regionala och 
centrala möten där ”den stora historien” kommer att utspela sig. Dessa möten 
kommer också innebära samverkan och konflikter. Utgången – resultatet – av 
denna samverkan och dessa konflikter är det som bestämmer förändringarna 
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i historien. Rollspelen i undervisningen om Europa från medeltid till nutid var 
designade enligt denna historiesyn. 

Strävansmålet var att eleven skulle lära sig att ”tänka 
historia”

Undervisningens intention var som sagt att eleven skulle tillägna sig 1:a och 2:a 
ordningens begrepp för Europas historia samt tillägna sig ett narrativt redskap. 
Strävansmålet var att eleven skulle lära sig att ”tänka historia” med dessa 
begrepp och detta redskap. Intentionen illustreras enligt figur 8 med några 
begrepp av 2:a ordningen samt en översikt av delberättelserna. 

2.a ordningens begrepp avser alltså i figur 8 vad VanSledright kallat 
foregrounds concept som strukturerar förståelsen, till exempel försörjning, 
trygghet, samarbete, konflikt, lagstiftning, revolution. Jag återkommer i detta 
kapitel till hur jag ser på skillnaden mellan 1:a och 2:a ordningens begrepp. 
(Tilläggas kan att undervisningens intentioner också inkluderade backgrounds 
concept, till exempel källkritik och författarperspektiv, men jag kommer inte ta 
upp dessa i denna undersökning). 

Delberättelserna, eller berättelser på mellannivå i figur 8, är de moment vi är 
vana att betrakta som nödvändiga för att vi ska förstå Europas historia: Feo- 

Figur 5.1 Undervisningens intentioner. 2:a ordningens begrepp 
samt berättelser på mellannivå (Europa från medeltid till nutid)

Individ,
familj, hushåll

generation,
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utveckling,
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sociala grupper,
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våld

kung, statschef
statsapparat

parlament, lagstiftning,
revolution,

ekonomisk utveckling.
depression,
demokrati,

diktatur
Feodalsamhället 1300-tal
Statsbildning 1400-tal
Reformation 1500-tal
Absolutism 1600-tal
Revolutioner 1700-tal
Industrialisering 1800-tal
Världskrigen 1900-tal
Nutid-framtid 2000-tal
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dalsamhället och statsmaktens uppkomst under 1300- och 1400-tal, refor-mation 
och religionskrig under 1500- och 1600-tal, utveckling av handel, jordbruk 
med politisk och industriell revolution under 1700- och 1800-tal, världskrig och 
kallt krig under 1900-talet samt det alltmer integrerade Europa under 2000-talet. 

Dessa delberättelser på mellannivå utgör tillsammans den stora berättelsen, 
eller berättelsen på ”högre nivå” som kan sägas vara historien om en region 
i världen som utvecklas från auktoritärt bondesamhälle till demokratiskt 
industrisamhälle. 

Nu är frågan: lärde sig eleverna att tänka historia? – Fick de förståelse för 
berättelserna på mellannivå och 2:a ordningens begrepp? – Tillägnade de sig 
rollspelsredskapet? – Tillägnade de sig den narrativa formen för att tänka och 
resonera historia? 

Kriterierna för att analysera texterna kommer utgöras av elevernas 
begreppsanvändning och vilken textstruktur eleverna konstruerar. Skriver 
de faktalistor, krönikor eller berättelser? Elevens begreppsanvändning och 
textkonstruktion ligger också till grund för försöken att avgöra vilka kognitiva 
redskap eleven använt och hur det påverkat resultatet.

Undersökningsmaterialet: etiska överväganden 
– bearbetning och kategorisering av innehållet
Undersökningsmaterialet består av 30 maskinskrivna uppsatser som varierar 
i storlek från 1,5 sidor till 10 sidor. Den totala textmassan utgörs av 170 
maskinskrivna sidor. 

Följande etiska överväganden har gjorts. Författarna – eleverna – har 
i samtal samtyckt till att jag skulle använda texterna för forskning kring 
användning av spel i undervisning och med villkor att texterna anonymiserades. 
Som har påpekats av Vetenskapsrådet är det ju ändå svårt för en individ att 
förstå följderna av ett medgivande varför texterna kommer användas med stor 
försiktighet. Texterna anonymiseras på flera sätt för att eliminera möjligheten 
att identifiera författaren. Förutom fiktiva namn på dessa så citeras inte heller 
namn, platser eller annat textinnehåll så att texten kan relateras till någon 
individ. Formuleringar av privat karaktär citeras eller refereras ej.239

Bearbetning och kategorisering av texternas innehåll har genomförts 
med användande av den begreppsapparat som beskrivits ovan i figurerna 
3–6 i kapitel 3 och kapitel 4. Resultaten kommer beskrivas nedan, med en 
sammanfattande diskussion i sista avsnittet.

239 Jfr till exempel CODEX – regler och riktlinjer för forskning. www.codex.uu.se. Se vidare 
www.vr.se. Det anonymiserade materialet förvaras hos författaren och finns tillgängligt för for-
skare i ämnesdidaktik enligt överenskommelse. 
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Elevens arbete med det historiska stoffet (I): 
konstruktion av faktalistor och abstrakta krönikor 
En av gymnasieeleverna, Birgitta, skriver i sin uppsats ett avsnitt som handlar 
om 1700-talet:

1718, Karl XII stupar under belägringen av Fredriksstens fästning i 
Halden. Sveriges stormaktstid är definitivt förbi. 

Ulrika Eleonora väljs till Karl XII:s efterträdare år 1719. En ny regerings-
form antas som kraftigt minskar kungens makt.

Stora Nordiska kriget avslutas med freden i Nystad 1721. Sverige avträder 
Baltikum och södra Karelen till Ryssland.

Fredrik I gör ett sista försök att hävda kungamakten år 1723, men 
misslyckas. Från och med nu är det inte kungen utan kanslipresidenten Arvid 
Horn som är Sveriges starke man. Den första riksdagsordningen antas.

En ny tryckfrihetsförordning antas år 1774 och innebär en inskränkning av 
de tidigare rättigheterna.

En religionsfrihetslag utfärdas år 1781. Katoliker och andra kristna som har 
flyttat till Sverige får utöva sin religion. Svenskar får dock inte lämna den luth-
erska kyrkan.  (Birgitta)

Denna text om 1700-talet kommer efter en beskrivning av missväxten 
i Sverige 1695–97 och följs av en beskrivning av Gustav IV Adolfs krig mot 
Frankrike, Danmark och Ryssland 1805–1814. Därefter följer för 1800- och 
1900-talen fram till nutid i en annalartad faktalista (de sista noteringarna tar 
upp Berlinmurens fall 1989, Sveriges folkomröstning inför EU 1994, World 
Trade Center 2001 och kriget i Irak 2003). Textstrukturen är närmast vad som 
har kallats en ”faktalista” och den innehåller enbart begrepp som kan sägas 
vara av 1:a ordningen. Med 1:a ordningen avser jag då här begrepp som inte 
kategoriserar/organiserar/strukturerar innehållet i texten. Utsagorna beskriver 
unika händelser men anger ingen tydlig tematik, generalisering eller problematik. 
Här finns förvisso en inriktning mot Sveriges politiska historia under 1700-talet, 
men insatt i sitt sammanhang blir denna information närmast meningslös. För 
1600-talet har renässanskultur, 30-åriga kriget, 1634 års regeringsform och 
missväxten beskrivits. 1800-talet beskrivs med olika krig, Napoleon och en lista 
med andra fakta. Textens struktur kan därför kallas en faktalista. Man skulle 
kunna säga att det är svårt att urskilja vad som egentligen händer i texten. 

Denna text handlade om ”den stora historien” i Sverige under 1700-talet men 
faktalistor med enbart 1:a ordningens begrepp förekommer också om ”den lilla 
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historien”. Bertils text om livet i en medeltida by på 1300-talet kan ges som 
exempel:

Det är sommar år 1300. Det har varit en mycket varm sommar som tyvärr bör-
jar lida mot sitt slut. Bondgården har fått en mycket fin skörd denna sommar. 
Ekonomin har gått bra och familjen har klarat sig mycket bra. Bonden, hans fru 
och de tre barnen är alla kapabla till att göra ett bra och slitsamt jobb på gården. 

Livet på gården rullade vidare i lugn och stillsam takt fram till 1332. Den 
äldste pojken i familjen blev då far åt en liten pojke tillsammans med sin fru som 
han hade träffat på granngården. Paret flyttade in där hans föräldrar hade bott, 
i det största huset på gården…  (Bertil)

Här beskrivs ”den lilla historien” med en lång rad begrepp av 1:a ordningen 
– inga begrepp förekommer som kategoriserar/organiserar/strukturerar 
innehållet. Därför händer egentligen heller nästan ingenting och relation till 
”den stora historien” är svag. När författaren småningom relaterar till den 
stora historien är den något som drabbar den lokala nivån:

1335 förbjöds träldomen och det drabbade gården väldigt hårt… digerdöden 
bröt ut 1343 i Kina… i byn drabbades de två yngre bröderna, tre äldre män och 
fem kvinnor mycket tragiskt… 1335 blir Magnus Erikssons yngre son Håkon 
kung av Norge… året efter gjorde Magnus Erikssons äldste son Erik Eriksson 
uppror… Detta var något som bondefamiljen i byn knappt hade en aning om… 
1400-talets Europa drabbades av en hel del krig…  (Bertil)

På detta vis fortsätter texten sekel efter sekel fram till nutid. Med stor detaljrikedom 
beskrivs både det lokala livet i byn och den stora historien. Människorna 
och samhällena drabbas av krig och kriser eller så ”pekar kurvorna uppåt” 
och ”utvecklingen går framåt”. På 1800-talet ”fick vi en ny kungasläkt som 
fortfarande är på tronen och i slutet på 1800-talet förbättrades hygienen så att 
medellivslängden ökade”. Under 1900-talet ”har en del spektakulära händelser 
ägt rum såsom månlandningen 1969, de båda fruktansvärda världskrigen och 
elektronikens utveckling med tv:n, datorn och mobiltelefonen”. 

Inga aktörer eller strukturer som sätter in händelserna i något större 
sammanhang finns i texten. Några känslor finns knappast heller. Händelse 
på händelse levereras i en sekvens utan egentligt slut eller resultat vilket 
gör termen ”faktalista” relevant. Varför konstruerar en elev en sådan text? 
Uppenbarligen använder eleven någon slags förebild, något slags verktyg, vid 
sitt konstruktionsarbete. Informationen är organiserad i tidsföljd, och denna 
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Det som gör faktalistan till en historisk text är alltså att begreppen innehåller 
olika tidsangivelser. (Att en text innehåller minst två tidsangivelser skulle kunna 
ses som ett grundläggande kriterium för att kalla den ”historisk”). 

Ett påpekande är här på sin plats. Det är viktigt att notera att samma individ 
kan växla mellan att använda olika konstruktionsscheman. Birgitta ovan är ett 
bra exempel på detta. Hennes text före 1700-talet har en annan struktur där hon 
uppenbarligen också har använt ett annat kognitivt verktyg än tidslinjen, och där 
ett annat kognitivt schema kan urskiljas – jag återkommer nedan till detta. 

Nära faktalistans konstruktionsschema ligger också ett annat schema som 
är vanligare förekommande; att eleven kombinerar 1:a ordningens begrepp 
med 2:a ordningens begrepp. Vad blir resultatet?

Eleven kombinerar 1:a ordningens begrepp med 2:a 
ordningens begrepp: abstrakta krönikor

… Under senmedeltiden skärptes motsättningarna mellan bönder och herrar. 
Detta ledde till olika resultat i västra och östra Europa. I Västeuropa försvann 
nästan livegenskapen… i Östeuropa gick utvecklingen i motsatt riktning; där 
bands bönderna hårdare till godsägarna… det började väckas i både Frankrike 
och England. Tack vare folkets solidaritet kunde man genom höjda skatter öka 
kungens resurser och makt… Under 1400-talet utvecklades den moderna sta-
ten… under 1500-talet blev nästan hela världen för första gången hopknutet i 
ett handelsnät med Europa i centrum… Under 1600-talet rasade i många länder 
kampen mellan furstemakt, adel och andra samhällsgrupper… Under 1700-talet 
började kurvorna gå uppåt igen. Befolkning, produktion och handel ökade… det 
började publiceras fler böcker och tidningar… den kulturströmning som kallas 
upplysningstiden… i slutet av 1700-talet började till och med kvinnorna begära 
makt och jämställdhet. Den franska revolutionen leder till nya politiska idéer 
som till exempel frihet, jämlikhet och broderskap… Under 1800-talet kom den 
verkliga industrialiseringen i hela Europa…  (Doris)

Figur 5.2 Konstruktionsschema 1. Faktalista

1:a ordningens begrepp + 1:a ordningens begrepp = faktalista

princip är den enda som framträder varför någon form av ”tidslinje” kan antas 
vara det verktyg som eleven medvetet eller omedvetet använt. Man skulle 
kunna säga att eleven följt en mental process vid skrivandet av sin text där 1:a 
ordningens begrepp i tidsföljd utgjort organisationsprincip. De båda beskrivna 
elevtexterna kan beskrivas enligt figur 5.2:
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I Doris text har jag markerat begrepp som kan anses vara av 2:a ordningen 
i fetstil. Det är alltså begrepp som kategoriserar/organiserar/strukturerar 
innehållet (jämför till exempel VanSledright ovan kap 3.5). Vilket resultat 
får denna kombination av 1:a och 2:a ordningens begrepp? För den vane 
historikern framstår texten som betydligt mer kvalificerad genom att många 
centrala historiska begrepp finns med. Vid en närmare betraktelse framstår 
texten likväl som abstrakt och svårbegriplig. Liksom i faktalistan saknas aktörer 
och tema/problem/situation som relaterar händelserna till varandra. Några 
känslor finns knappast heller här. Period efter period beskrivs i en sekvens utan 
egentligt slut eller resultat vilket gör termen abstrakt krönika relevant. (Det 
kan också noteras att Doris byter konstruktionsschema när hon kommer in 
på 1900-talets historia och skriver en text som ligger nära en faktalista). Det 
kognitiva schemat för den abstrakta krönikan kan beskrivas som: 

2:a ordningens begrepp utan situationsmodell 
– abstrakt krönika

Fredrika använder 2:a ordningens begrepp redan i inledningen av sin text och 
skapar på så sätt en modell – eller vad som kan kallas aktörer med ett tema/
problem/situation – som kan sägas ange hennes historiesyn eller referensram. 
Den liknar i hög grad vad Wineburg kallat situationsmodell (kapitel 3). 
Fredrika anger ett konfliktperspektiv på historien med adel, präster och kung 
mot folket:

Det enda jag tycker att alla dessa generationer har tillsammans är att hela tiden 
har de blivit förtryckta av adeln, präster och kungen och att det hela tiden varit 
mycket svårt att leva inte alls så bekvämt och säkert som vi har det nu, dom har 
hela tiden levt på gränsen till vad som varit möjligt…  (Fredrika)

Detta preludium för samhällsutvecklingen som alltså för in ett aktörs- och 
problemperspektiv kommer dock i begränsad utsträckning till användning i 
Fredrikas fortsatta text. Ansatsen till ett mer avancerat schema än en abstrakt 
krönika finns men fullföljs inte:

Figur 5.3 Konstruktionsschema 2. Abstrakt krönika

1:a ordningens begrepp + 2:a ordningens begrepp = abstrakt krönika
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1302. Min släkt bodde på en gård i utkanten av en liten by där det bor flera går-
dar som brukar hjälpa varandra med diverse saker som behövs göras. Det finns 
en kyrka i byn med en tillhörande präst som hade mycket makt… När arbetet 
på fälten och ladugården är slut sitter frun i huset och de äldsta döttrarna och 
spinner garn av fårullen som fåren lämnar efter sig det säljer dom till en handels-
man som sedan gör tyg av garnet… rövarna går runt på gårdarna i närheten och 
stjäl allt dom kommer över… även objudna riddare kommer och kräver mat… 
det lönar sig knappt att ta sig till staden eftersom man måste betala en avgift i 
stadsporten för att få komma in… 10% av produktionen måste de betala till 
kyrkan… 1442… alla bönder ska samlas till ett landsmöte för att motta kungens 
proposition. Det resulterade i att det blir en höjning av skatten dom betalade till 
kungen…  (Fredrika)

Ansatserna till aktörs- och problemperspektiv och ett annat 
mentalt schema finns men fullföljs inte

Här finns alltså ett samband i texten med den inledande modellen – vilket skapar 
ett aktörsperspektiv och tema/problem/situation som relaterar händelserna till 
varandra. Ett scenario skapas men denna används inte utan i stället övergår 
Fredrika till en abstrakt krönika utan aktörer eller tema/problem/situation:

1348… digerdöden… 1400-talet… flera stora krig… 1492 seglade ett fartyg ut 
från Lissabons hamn i Portugal, det var Columbus…  (Fredrika)

Här kommer alltså information som inte relaterar till modellen och resultatet 
blir en abstrakt krönika. Därefter återkommer Fredrika till modellen:

1540… folk som stod bakom Luther ansåg att han var utsänd av Jesus. Dom sa 
att: – Adam och Eva behövde inte göra dagsverken eller betala 10% till kungen 
eller nåt över huvudtaget till någon. Senare avskaffades ståndssamhället helt 
men det började med franska revolutionen…  (Fredrika)

Därefter övergår hon åter till en abstrakt krönika utan användning av modellen:

1631. Det är många oroligheter i Europa under hela 1600-talet. Det var en religi-
ös konflikt om man skulle vara protestanter eller katoliker. Flera byar och städer 
har blivit nerbrända och invånarna är rädda för att det ska hända även i deras 
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lilla by… men det var inte bara elände under 1600-talet det var gyllene tider för 
Amsterdam i Holland var en riktig handelsmetropol…  (Fredrika)

Därefter återkommer hon åter till modellen med dess sociala konflikter:

1720. Tiderna runt 1720 har blivit kallad upplysningarnas tid… befolkning-
en ökade… handeln… industriella revolutionen i England och den politiska i 
Frankrike… 1740… familjerna i byn fick tid över till annat och funderade över 
sin situation och bestämde sig för att det inte var särskilt rättvist om det nu var, 
så de bestämde sig för att göra något åt det. 1789 var den franska revolutionen 
ett faktum det hade varit flera år av missväxt som gjorde det mycket svårt för 
bönderna. Revolutionärerna i Paris blev kallade sanscullotter ”de utan knäbyx-
or”…  (Fredrika)

I den fortsatta texten för 1800- och 1900-talen övergår dock åter Fredrika till 
en abstrakt krönika utan användning av modellen. Slutet på texten beskriver 
atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 och därefter följer rubriken 
Avslutning med en mening: 

Krig har varit en stor del av historien och det är synd tycker jag man borde 
göra något bättre av den makt kungar med mera har än att försöka få mer. 
(Fredrika)

Fredrikas text innehåller alltså en hel del 2:a ordningens begrepp – och som 
även skapar en modell eller referensram med ett socialt konfliktperspektiv i 
inledningen. Men den används i begränsad utsträckning och texten tenderar att 
bli en abstrakt krönika – an unfinished story (Wertsch). Ansatserna till aktörs- 
och problemperspektiv och ett annat mentalt schema finns men fullföljs inte. 
Varför? Jag ska återkomma till den frågan. 

Richard, Fredrik och Britt skriver också abstrakta krönikor – korta uppsatser 
på endast 1,5 – 2 sidor sidor. 2:a ordningens begrepp används för att strukturera 
texten men bildar ingen struktur eller situationsmodell som kan tematisera 
händelseutvecklingen:

1300-talet… den stora epidemin… bondeuppror… kris… minskande folk-
mängd… 1500-talet... handel… renässans… 1800- och 1900-talen det moderna 
samhället… industrialisering…  (Richard)



140

Otydlig situationsmodell skapar subhistorier  
och abstrakt krönika 
David skriver en betydligt längre text över 7 sidor som också följer detta schema: 
Han kombinerar begrepp av 1:a och 2:a ordningen, men texten saknar aktörer 
och en situationsmodell med tema/problem/situation som gör att händelserna blir 
logiska i ett förlopp – ansatser till modell med lokalsamhället som referensram 
finns, men precis som hos Fredrika fullföljs de inte. David inleder:

Min släkt har levt här i Tyskland i delstaten i 23 generationer. Min släkt har 
varit med om mycket. Mina förfäder har stått inför många svåra beslut och de 
har alla styrts av olika värderingar. Vi har ett lantställe (gods) ute på landet. Det 
har gått i arv från generation till generation… Min första förfader levde under 
senmedeltiden. Han var präst och predikade om den katolska tron. Eftersom 
han var präst var han väldigt högt uppsatt i ståndssamhället. Så han kunde leva 
väldigt gott.  (David)

Här finns hos David precis som hos Fredrika ett preludium med en social 
modell eller referensram uppbyggd av 2:a ordningens begrepp – och som 
fortsättningsvis utnyttjas i begränsad omfattning. Man kan också säga att 
Davids modell är mindre utvecklad, med färre 2.a ordningens begrepp: 
Problem eller konfliktperspektiv är mer otydligt jämfört med Fredrikas. David 
fortsätter sin berättelse med växlingar mellan den lilla och stora historien men 
utan aktörer eller genomgående tema/problem:

Många epidemier gick genom Europa under senmedeltiden… furstestater bör-
jade byggas upp… hundraårskriget... Min förfader hade ett eget prästgods. Där 
jobbade bönder, hantverkare och riddare. Min förfader var väldigt omtyckt. Han 
var också rik eftersom kyrkan fick skatt av folket… Under många generationer 
var mina förfäder präster. Det gjorde att de kunde leva väl, trots att kyrkan ib-
land fick kritik… I slutet av 1400-talet så spreds boktryckarkonsten… 1500-ta-
let präglades av tillväxt… stora upptäckter på världskartan… handeln ökade… 
befolkningen ökade… nya åkrar… på mina förfäders gods var det mesta bra i 
början av 1500-talet. Fler och fler flyttade till godset och skördarna gick bättre. 
Folk var allmänt gladare…  (David)

Händelseutvecklingen förs framåt utan någon röd tråd. Det ena händer efter 
det andra i ett antal subhistorier. Det saknas ett tema/problem/situation – även 
om godset och prästsläkterna utgör en ansats till detta så verkar dessa två 
begrepp verkar helt enkelt otillräckliga för att skapa referensram för hela 
händelseutvecklingen. När det gäller 1500-talets fortsatta utveckling med 
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Luther och motreformation så kan de två begreppen fylla en funktion som 
binder samman den stora och lilla historien – det blir en kamp som påverkar 
livet på godset – men sedan vidtar på nytt en text med en händelseutveckling 
bestående av ett antal subhistorier: 

1600-talet präglades av krig och kriser. Många stater rustade upp sina arméer. I 
början av seklet så startades de trettioåriga kriget. Det var många som slogs mot 
varandra. Bland annat var det protestanter och katoliker som krigade mot var-
andra. Efter kriget när freden slutits så skapades det så kallade moderna stats-
systemet… Befolkningsökningen minskade rejält under 1600-talet… på mina 
förfäders gods var detta en orolig tid… just då hoppades alla på bättre tider… 
Men det var inte kris överallt… Sverige … järnhandel… Holland… handelsme-
tropol… Vetenskapsmännen hade en stor roll i utvecklingen under 1600-talet… 
(David)

David fortsätter med att beskriva 1700- och 1800-talets utveckling – ”den 
stora omvandlingen i världen” – genom att tala om befolkningsökning, ökad 
handel, industrialisering, upplysning och demokratiska ideal. David beskriver 
därefter utvecklingen på lokal nivå:

På mina förfäders prästgods så lekte livet. Det vara fred i landet och skördarna 
gick väldigt bra… fler och fler började lära sig att läsa. Upplysningen hade också 
nått godset och många människor… började tänka mer själva… handeln gick 
också bättre på godset och ibland åkte man till stan för att sälja och byta till sig 
nya saker… alla människor såg ljust på framtiden.  (David)

Texten växlar alltså från ”stora historien” till lokal nivå och så fortsätter David 
historien för 1800-talet och fram till nutid. Under 1800-talet startar släkten ett 
slakteribolag som senare utvecklas till ett stålbolag. Ur detta perspektiv beskrivs 
1900-talets världskrig där en av förfäderna till slut undkommer anklagelser för 
att ha utnyttjat slavarbetare. Han avslutar uppsatsen om sin fiktiva släkt:

Jag är väldigt stolt över min släkt genom alla tider. Jag är väldigt tacksam över 
vad min släkt har gjort. Att en av mina förfäder startade ett bolag påverkar oss 
fortfarande i dag eftersom det är min familj som äger företaget… Tyskland är ett 
välmående land i dag trots några mindre kriser. Världen utvecklas fortfarande 
och den kommer att utvecklas i framtiden. Jag tror ljust på min personliga ut-
veckling och världens utveckling i framtiden.  (David)
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Summa summarum: Davids text om prästgodset-bolaget utgör 2:a ordningens 
begrepp som styr texten men de är helt enkelt för få för att utgöra en modell 
som skapar aktörer och tema/problem/situationer som kan skapa sammanhang 
för alla de händelser som beskrivs. Det blir en snäv referensram som inte förmår 
att relatera till mångfalden av händelser. Händelseutvecklingen blir därför ofta 
abstrakt utan samband med varandra. Avslutningen på texten blir också snäv 
med fokus på den egna släkten. 

Vilken redskapsanvändning kan spåras i dessa texter? För faktalistan angavs 
ovan någon form av tidsaxel som redskap och här är man benägen att tillägga 
lärobokens centrala begrepp. Min tolkning är att när tidsaxel och läroboken 
används som huvudsakliga redskap resulterar det i ett mentalt schema enligt 
figur 10; abstrakt krönika. 

Här har alltså några exempel givits där 2:a ordningens begrepp används 
av elever, men där en outvecklad situationsmodell med aktörer och strukturer 
gör texten abstrakt. Det saknas aktiva personer med intentioner och mål och 
därmed också konflikter eller samverkan mellan människor. Saker och ting 
”händer” i den stora historien och därefter ”påverkas” livet på lokal nivå och 
den historiska utvecklingen. Det är svårt att förstå varför denna äger rum. 2:a 
ordningens begrepp strukturerar historien, men begreppen är få och saknar 
aktörer. I det följande ska exempel ges på texter som i någon mån kan sägas 
vara en motsats: Eleven går in i en personlig text med aktörer men saknar 
användning av 2:a ordningens begrepp. Vad blir resultatet då?

Elevens arbete med det historiska stoffet (II): 
Konstruktion av personliga krönikor eller  
”ofärdiga historier” 

Jag levde på 1300-talet på min gård med min vackra fru Anna och min lilla dot-
ter Maria. På den här tiden hade jag det riktigt dåligt ställt och knappt något 
inflytande i samhället över huvud taget. Adelsmännen gjorde allt vad de kunde 
för att trycka ned oss bönder. Jag blir riktigt arg när jag tänker på hur de kunde 
tvinga oss att betala en massa skatt och lämna ifrån oss vår skörd som vi slitit så 
för. Hela Europa var överbefolkat och hungern var svår. I mitten av 1300-talet 
härjade pesten. I Krim kastade belägrarna in lik i staden med hjälp av kastma-
skiner – en tidig form av biologisk krigföring.
Kreaturen på den här tiden var för mig mycket viktiga. Jag skötte mina 228 får, 
mina 52 kossor och så hästarna så klart. De var väl ungefär 30 stycken eller 
något åt det hållet. Det kunde bli fruktansvärt kallt om nätterna, så för att hålla 
värmen uppe i stugan vår, hade vi en rökugn. Den var ju självklart också bra att 
ha som hjälp i matlagningen.  (Gabriella)
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Gabriella inleder sin uppsats med denna text som kan sägas vara personlig 
samtidigt som den i avsnittet om pesten blir krönikeartad. Den innehåller 
begrepp som kan sägas vara av 2:a ordningen (här i fetstil). De skapar en 
ansats till struktur, men den utvecklas knappast utöver gården och skatt till 
adelsmännen. Den fortsatta texten handlar dels om livet på gården och dels om 
stora historien:

På 1700-talet hände en hel del. Tiderna förbättrades undan för undan. Priserna 
på spannmål ökade kraftigt och vi bönder var inte sena att dra nytta av det. På 
min gård ökade befolkningsmängden nästan dubbelt nu när vi kunde producera 
mer mat och därmed mätta fler magar… Ute i världen ökade handeln, framför 
allt den långväga handeln via atlanthamnarna… Vi hade också möjlighet att lära 
oss läsa och skriva… Vi började delta i riksdagsvalen, fast bara vi män förstås. 
Ett fjärde stånd bildades, böndernas. Det var en lycklig tid då det började kännas 
som även vi bönder hade värdighet och något att säga till om. Fursten och adelns 
makt minskade. Jag minns hur vi satt runt brasan och hoppades av hela vårt 
hjärta att ståndssamhället en gång för alla skulle avskaffas.  (Gabriella)

Gabriellas fortsatta text skisserar krönikeartat på en halv sida 1800- och 
1900-talens industrialisering och världskrig. Därefter följer på 1,5 sidor 
en reflekterande text under rubriken: ”Vad är det som skiljer de olika 
generationerna åt?”. Här genomför Gabriella en reflekterande avslutning som 
inleds med: ”Det som främst skiljer de olika generationerna åt är nog sättet att 
tänka och hur man ser på världen.” Det är en i hög grad personlig avslutning 
som utgår från rolltagandet som bonde i spelet:

I början av 1300-talet hade man som bonde ett väldigt konservativt tänkande, 
det vill säga att kärnfamiljen var väldigt viktig. Man visst inte så mycket om 
världen runt omkring… Böndernas eviga önskan på den här tiden var att skaka 
sig loss från de dåliga tiderna och att adeln och konungen skulle få mindre makt. 
Bönderna väntade bara på den dagen då de inte skulle stå ut och göra revolu-
tion.  (Gabriella)

Gabriellas mentala modell som bygger på 2:a ordningens begrepp – gården och 
skatt till adelsmännen – återkommer här, men den utvecklas inte vidare, i stället 
gör Gabriella en fördjupad reflektion kring familjelivet under medeltidens 
bondesamhälle jämfört med i dag: 

När jag läste om 1300-talsbonden såg jag, på något underligt sätt, mer glädje 
och kärlek än vad som finns i dag… i den vevan då allt går framåt får jag bara 
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känslan av en mer hektisk vardag. Då framhåller man mer kärlek till ångma-
skinen än till familjen. Det konservativa då kärnfamiljen var viktig försvann 
någonstans på vägen. Det är ju bara att dra likheter med 2000-talet som vi lever 
i dag.  (Gabriella)

Gabriella gör ytterligare jämförelser mellan i dag och tidigare generationer och 
tar upp skillnader i stress, depression, nationalism, utbildning och demokratiskt 
tänkande. Man skulle kunna säga att Gabriella formulerar en personlig 
historiesyn, men utan användning av 2:a ordningens begrepp.

”Den stora historien” skymtar förbi utan tydliga aktörer 
eller strukturer

Kennet skriver en liknande text som utförligt beskriver fiktiva personer från 
rollspelet. Den fokuserar på familjenivån – i kombination med en krönikeartad 
text om ”den stora historien”. Familjens liv skildras generation efter generation 
samtidigt som den stora historien skymtar förbi men mycket få av 2:a ordningens 
begrepp används. Det är svårt att se några strukturer eller aktörer i texten. Det 
blir en personlig krönika. 

En liknande text har Robert som skriver en uppsats kring en person per sekel:

1300-talet. Mitt namn är VJ och jag är en välbärgad handelsman. Min familj 
består av min fru och våra två barn. Men fru arbetar inte eftersom det är jag som 
drar in alla pengar i familjen men hon har hemundervisning för mina två små 
pojkar som ska ta över mitt yrke när jag blir gammal och grå. Jag träffar dem 
inte så mycket eftersom jag är ute mycket på handelsresor i Europa… 1400-talet. 
Mitt namn är AJ och jag är godsägare i en mindre by. Efter att min far dog så 
lämnade han en mindre förmögenhet som jag har investerat i mitt gods eftersom 
jag suktar efter mer makt… jag har förlorat mina fyra döttrar och min fru i 
pesten… En sak som är positiv är dock att jag har träffat en jättebra och vacker 
kvinna som kommer att förgylla min tillvaro…  (Robert)

Texten rör sig framåt sekel efter sekel på detta personliga vis med mycket få 
2:a ordningens begrepp. Uppsatsen avslutas med en beskrivning av författarens 
familj och förhoppningen ”att framtida generationer kommer att ha det bra 
och leva i fred med varandra”. Någon modell eller struktur för historien saknas 
– tonvikten ligger på ett personligt plan. 

Slutligen kan Lenas uppsats också ges som exempel på en personlig krönika 
med begränsad användning av 2:a ordningens begrepp:
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Min släkt levde på medeltiden i en liten by och var bönder i det fattiga Sverige. 

Livet på gården var tungt och det var oftast fler sysslor att göra än vad vi hann 

med… Livet var mycket sparsamt och vi var alltid rädda huruvida kungen skulle 

agera då hört rykten om vad som hänt i fjärran länder där kungen och adeln 

börjat ta ut höga skatter från bönderna i landet. En gång i månaden passerade 

en handelsman vår lilla by… då brukade vi män samlas på värdshuset och lyssna 

på hans fascinerande historier om livet i stora städer och exotiska länder… Det 

var männen som bestämde i byn… kvinnorna arbetade också väldigt hårt och 

fick även mycket hjälp av barnen…  (Lena)

Därefter följer en skildring av livet i byn på 1700-talet och uppsatsen avslutas 
med en beskrivning av dagsläget i början av 2000-talet: ”Jag tror om inte mina 
förfäder skulle ha bosatt sig här för 700 år sedan skulle jag inte bo här i dag. 
Jag har för tillfället inga planer på att flytta härifrån även om många flyttar till 
större städer så jag trivs väldigt bra med tillvaron!”

Birgitta, vars text om 1700-talet inledningsvis ovan beskrevs som en 
faktalista, följer också detta schema för sin text innan 1700-talet. Hon går 
in i berättarrollen av en släktforskare och beskriver personligt släktens öden 
från 1300-talet till 1600-talet. Några 2:a ordningens begrepp används, men 
de bildar ingen struktur eller problematik som tematiserar texten. Släktens 
medlemmar, genomgående beskrivs kvinnor, ”drabbas eller drar fördel av” den 
stora historiens utveckling:

år 1355 bröt digerdöden ut… den äldsta av sönerna dog… under denna tid 

blev dottern väldigt religiös och gick i kloster… vid denna tid byggdes även ett 

nytt kloster vid namnet sankta Birgitta i Vadstena… Lena hade gift sig med en 

handelsman och fått åtta barn. För dem var det mycket spännande att man upp-

täckte nya länder som till exempel Amerika 1492 och 1498. Det innebar för dem 

att de fick de mycket bättre ekonomiskt men också att hennes man nästan aldrig 

var hemma… Marias man (1500-tal, min anmärkning) dog och hon var tvungen 

att skaffa sig en ny man. Hon skulle annars aldrig ha klarat av ekonomin an-

nars med fem barn. Hon träffade så småningom en handelsman från Italien med 

mycket god ekonomi så hon flyttade dit med honom…  (Birgitta)

Här finns ansatser till en genusmodell och en strukturerande problematik 
men den fullföljs alltså inte utan texten blir i huvudsak en krönika och senare 
för 1700-talet en faktalista. Birgittas användning av 2:a ordningens begrepp 
är alltför sparsam för att bilda en modell och ett strukturerande redskap. 
Rolltagandet, berättarrollen som släktforskare och berättelserna om olika 
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kvinnoöden, innebär alltså samtidigt att hon använder ett annat mentalt 
schema för texten före 1700-talet.

Dessa fem uppsatser – av Gabriella, Kennet, Robert, Lena och Birgitta före 
1700-talet – skulle jag vilja inordna under termen personliga krönikor, och de 
kan förenklat beskrivas enligt figur 5.4:

Figur 5.4 Konstruktionsschema 3. Personlig krönika

Det som karakteriserar den personliga krönikan är alltså att författaren tar en 
historisk roll eller går mycket nära ett rolltagande för personer som utgör den 
röda tråden i texten. Det behöver inte vara en text i jag-form, men är en text 
som alltså är personlig till sin karaktär. ”Den stora historien” skymtar förbi 
utan tydliga aktörer eller strukturer. Slutet på den personliga krönikan blir 
därför också – personlig. Användningen av 2:a ordningens begrepp är sparsam 
och utvecklas inte så att de förmår skapa en modell eller problem som kan styra 
texten.

Min tolkning av elevernas redskapsanvändning är att en tidsaxel fungerat 
i kombination med rollspelets rolltagande. Elevens arbete med sin roll i spelet 
har medfört ett tänkande fokuserat på individer. Samtidigt har rollspelets 
scenarion och situationer eller lärobokens centrala begrepp inte eller i begränsad 
utsträckning kommit till användning. Resultatet blir en personlig krönika.

Eleven kombinerar 1:a och 2:a ordningens begrepp med 
rolltagande men utan slutpoäng: ”ofärdiga historier”

Dessa elever har inte tillägnat sig berättelseredskapet fullt 
ut och därför blir texten en faktalista eller krönika

Vi har i de ovanstående texterna sett ett mönster där 1:a ordningens begrepp 
har dominerat texten med viss användning av 2:a ordningens begrepp och med 
ett personligt rolltagande i texten. Det innebär, menar jag, ansatser till mer 
avancerade mentala scheman och är viktiga steg mot en berättelsestruktur. 
Faktalistan, den abstrakta krönikan och den personliga krönikan uppfyller 
dock bara delvis de kriterier som brukar tillskrivas berättelsen – en struktur 
med aktörer i en situation med händelser i tidsföljd och som avslutas med någon 

1:a ordningens begrepp + 1:a ordningens begrepp + rolltagande = 
personlig krönika
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form av resultat. Frågan har redan ställts varför dessa ansatser inte har fullföljts. 
Det är en nyckelfråga. Dessa elever har inte tillägnat sig berättelseredskapet 
fullt ut och därför blir texten en faktalista eller krönika. Frågan är då vad det 
är som fordras för att en individ ska tillägna sig berättelseredskapet? 

Innan jag beskriver texter som innehåller berättelser vill jag avrunda 
beskrivningarna av krönikor med ytterligare en typ av mentalt schema som inte 
når ända fram: Texter med aktörer, situation och händelser men utan resultat! 
”Ofärdiga historier” är en adekvat benämning: 

Figur 5.5 Konstruktionsschema 4. Ofärdig historia

Ola är en elev som kan sägas i hög grad ha tillägnat sig ett berättelseredskap. 
Han konstruerar scenarion i sin text med personer ur hans fiktiva släkt som 
agerar i händelser ur stora historien:

… Åren går och 1530 tar min äldsta son över godset. Under åren jag växte upp 
så la jag märke till att befolkningen började öka, både i städerna och på lands-
bygden. Precis innan jag ärvde godset av min far så berättade han att priset på 
spannmål hade börjat höjas. Han sa till mig att det klokaste skulle va att odla 
och tillverka och tillverka sånt jag behöver på gården i vanlig mängd men satsa 
på spannmålet. Genom det skulle jag kunna säkra familjens ekonomiska trygg-
het. Jag bestämde mig för att lyssna på min far. 10 år senare tillverkade mitt gods 
10 gånger mer spannmål en godset behövde och allt såldes till ett högt pris på 
marknaden i städerna”.  (Ola)

Olas text är uppbyggd kring den fiktiva godsägarsläkten som intar – som i texten 
ovan – en aktiv roll i historien. Godset och dess relationer till bönder, övrig adel, 
städer och landets furste utgör ett grundtema för händelserna från 1500-talet 
till 1900-talet. Ola beskriver godsägarnas värderingar och handlingar i de 
olika situationer som den stora historien skapar för det lilla riket, dess furste, 
adel och folk. Ola och hans fiktiva släkt är i hög grad delaktiga och aktiva 
i utvecklingen. Godsägarsläkten blir också rika under 1800- och 1900-talen 
inom järn- och vapenindustrin men texten slutar 1945 vid krigsslutet: 

En gång har jag upplevt ett krigsslut… Bombningarna av städerna var också 
stora och många barn och kvinnor fick sätta livet till. Eftersom vi bodde på 
landet hjälpte vi till och lät stadsbarn bo hos oss under bombningarna.  (Ola)

1:a ordningens begrepp + 2:a ordningens begrepp + rolltagande = 
ofärdig historia 
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Så slutar historien om godsägarsläkten i vad som skulle kunna betecknas som 
ett icke-slut – ingen reflektion eller slutsats. Ola har på 4 maskinskrivna sidor 
med litet radavstånd detaljrikt beskrivit sin fiktiva släkt och sitt fiktiva land sen 
1300-talet, men 1945 slutar texten utan resultat eller poäng. Aktörerna, temat 
och händelserna finns, men inget riktigt slut. Ola behärskar tydligen inte något 
berättelseredskap fullt ut. 

När scenarion och situationer inte används blir mål 
och intentioner hos aktörerna otydliga. Det finns inga 
intentioner som styr texten mot något mål. Resultatet 
blir en ”ofärdig historia”

Kristinas text påminner om Olas – fast ur ett kvinnoperspektiv. Hennes text 
är en krönika av olika kvinnors öden från 1300-talet i skuggan av den stora 
historien. Kvinnorna gifter sig med olika män vars öden bestäms av den stora 
historien och indirekt därmed även kvinnornas öden. Det är en ambitiös text 
på drygt 7 sidor med litet radavstånd och innehåller en mängd information om 
stora och lilla historien ur kvinnornas perspektiv. Texten slutar:

Efter andra världskriget så växte klyftan mellan den rika norra halvan av jord-
klotet och den södra. I de västerländska demokratierna med marknadsekono-
mier byggdes välfärdsstater. I en annan, den socialistiska, försökte man med 
planhushållning bygga upp en likartad välfärd. I en tredje, de icke industriali-
serade, fattiga länderna, blev de gamla stormakternas kolonier självständiga… 
Under dessa 50 år efter andra världskriget så har världen globaliserats mera, 
företag har utvecklats, folk reser mer (lätt att ta sig fram), it-utvecklingen, ökad 
kommunikation (snabbare och enklare).

Jag har tyckt att det har varit otroligt intressant att söka upp min kvinnliga 
släkt, samt få reda på hur de levde och binda ihop historiekunskaper i detta. Jag 
skulle kunna skriva mycket mer om varje århundrade, men har försökt att kom-
primera det viktigaste, annars skulle det ha blivit en hel historiebok!  (Kristina)

Trots det ambitiösa arbetet med kvinnoperspektivet anger Kristina ingen 
slutreflektion om kvinnorna i historien. Slutet på historien är skolboksmässigt 
– krönikeartat: En ofärdig historia. Varken Olas godsägarperspektiv eller 
Kristinas kvinnoperspektiv leder till någon slutpoäng i texten.

Bengts liknar detta mentala schema och använder 1:a och 2:a ordningens 
begrepp och går in i en aktiv berättarroll men slutar utan poäng: 
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Mot slutet av sitt liv kunde han se tillbaka på alla de förändringar som han hade 
varit med om i sitt långa liv. Tyskland var ett enat land och livet var inte längre 
så lugnt och händelselöst som sex hundra år tidigare.  (Bengt)

De personliga krönikorna och de ofärdiga historierna har båda en aktiv 
personlig författarröst och kan sägas följa avancerade mentala scheman. De är 
konstruktioner som visar kunskap om såväl 1:a som i viss mån 2:a ordningens 
begrepp och förmågan att binda samman dem. De har också gemensamt att 
slutet på texten är ett icke-slut utan något resultat eller poäng. 

Min tolkning av elevens redskapsanvändning vid skrivandet av ofärdiga 
historier är att såväl tidsaxel som lärobokens centrala begrepp och rolltagande 
ligger till grund för tänkande och skrivande. Däremot har inte rollspelets 
scenarion och situationer kommit till användning. När scenarion och 
situationer inte används blir mål och intentioner hos aktörerna otydliga. Det 
finns inga intentioner som styr texten mot något mål. Resultatet blir en ofärdig 
historia.

Vi ska nu jämföra dessa texter med elevtexter som kan sägas vara berättelser. 
Vad är det som skiljer dem åt och är det möjligt att förklara varför elever 
skriver berättelser?

Elevens arbete med det historiska stoffet (III): 
konstruktion av berättelser 
Enligt min analys av studenttexterna kan 15 av uppsatserna – alltså hälften (6 
flickor/9 pojkar) – hänföras till kategorin berättelser. Det mentala schemat hos 
dessa texter kan beskrivas enligt figur 5.6:

Figur 5.6 Konstruktionsschema 5. Berättelse

1:a ordningens begrepp + 2:a ordningens begrepp + rolltagande + 
scenarioform = berättelse

Det som enligt tidigare forskning alltså utmärker berättelsen är den har en 
början med aktörer och ett problem/en situation/ett tema som binder samman 
de följande händelserna fram till ett slut. Aktörer och problem/situation/tema 
utgör en helhet som integrerar aktörernas intentioner och de strukturer de 
befinner sig i. Genom att det finns intentioner och problem skapas en struktur 
med ett spänningsmoment som behöver lösas och nå ett resultat. Det kan vara 



150

så att ett mentalt schema skapas som förbereder och underlättar för någon 
form av logiskt slut. Vi ska nu se hur de här 15 eleverna har konstruerat sina 
texter och försöka förstå hur den mentala processen utvecklats. Vad händer när 
elever inleder sina texter med aktörer i en struktur?

Elever beskriver aktörer i en struktur – konstruktion av 
scenarion och tydlig berättarröst
Det finns en grupp elever som konstruerar sin text med en tydlig form: Aktörer 
agerar i en struktur som bildar scenarion för händelserna. 

Tore kan sägas följa ett mentalt schema/en mental modell 
enligt rollspelets former och skapar scenarion/situationer 
vilket leder till delberättelser med rolltagande och en 
närvarande berättarröst

Tore bygger upp sin text genom att beskriva en fiktiv släkting per århundrade. 
Under 1300-talet är det en bonde i en by och hans arbete och relationer till 
godsherre, präst och staden. Berättelsen avslutas med en förhoppning att hans 
barn skulle kunna komma till en stad men med tron att godsherren förmodligen 
inte kommer tillåta det. För 1400-talet beskrivs en smed i en mindre stad 
och hans relationer till mäster, greven, borgmästaren och prästen. Mästers 
klagomål över skatterna vill denne smed för säkerhets skull inte befatta sig 
med. Under 1500-talet beskriver Tore sin fiktive släkting som en krögare i en 
medelstor hamnstad som beskriver sina kontakter i staden: Med handelsmän 
och skeppare, med stadsfogden som tar upp kungens skatter och så vidare. 
Han bekymrar sig för att familjen riskerar att pestdrabbas genom stadens alla 
kontakter med utlandet och resande människor. 

På detta vis driver Tore sin text med en delberättelse per sekel och avslutar 
med en före detta politisk agitator för Socialistiska arbetarpartiet vars far och 
farfar varit maskinarbetare. Han har varit fackföreningsledare och deltagit som 
Spanienfrivillig 1936. Tore avslutar sin uppsats med ord från denne kämpe:

Numera är jag desillusionerad. Den ideologi som jag har kämpat för hela mitt 
liv har förvandlats till ett bleknande skimmer. Ibland tror jag att alla ideologier 
har försvunnit in i skuggorna, kvar är bara Mammons makt. Den nationella 
stoltheten och särarten är ointressant i jämförelse med multinationella företags 
vinstprognoser och marknadsambitioner. Ideologierna är borta men de har ändå 
fyllt sin funktion. Utan ideologierna skulle den demokratiska utvecklingen aldrig 
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nått så långt. De har fungerat som ett påtryckningsmedel mot makthavarna och i 
rädsla för en eventuell revolution så gav de med på massans villkor.  (Tore)

Delberättelsens slut fungerar också som slutreflektion för hela texten och 
speglar möjligen elevens egen historiesyn – eller i varje fall visar han ett 
exempel på en möjlig historiesyn! Tores text sträcker sig över 7 sidor med 
enkelt radavstånd och följer alltså en enkel konsekvent form med en person per 
århundrade och hans liv på lokal nivå och kontakter med den stora historien. 
Individen befinner sig i en struktur som den förhåller sig aktivt till – i tankar, 
drömmar och handlingar. Det är en aktiv berättarroll eleven går in i och de 
beskrivna historiska personerna förhåller sig aktivt till omvärlden. Texten 
utgår från individer men stannar inte på en individuell nivå utan går också in i 
relationerna till andra aktörer och beskriver på så vis de historiska strukturerna 
i samhället.

Tore kombinerar konsekvent 1:a och 2:a ordningens begrepp så att de utgör 
scenarion/situationer med flera aktörer. Varje sådant scenario/situation avslutas 
också med någon form av reflektion:

1600-talet… Jag heter W G. Jag är legosoldat… och slåss som pikenerare… jag 
har två söner och en fru hemma i min lilla stad som jag måste försörja genom att 
ständigt riskera mitt liv… Tyvärr är det så att lägre officerare knappt får skicka 
hem något krigsbyte medan de högre officerarna skickar hem hela vagnslaster 
från plundringar till sina ägor.

1700-talet… Jag heter R G. Jag bor i en större stad och jag äger ett handels-
hus… Jag ser en stor marknad för järn i Den Nya Världen i takt med att befolk-
ningen i Europa växer. Också i Kina behöver man starkt, högkvalitativt järn till 
kanoner och vapen.

1800-talet… Jag heter C G och jag äger en fabrik och är medlem i Nationa-
listpartiet… som lyckligast är jag när jag får resa runt i det sköna landet jag är 
fostrad i och hålla tal i min loge om varför mitt land är det vackraste och mäkti-
gaste landet på jorden. Jag vill också berätta om varför mitt folk borde styra över 
världens alla andra folk och varför landets nationalsjäl är överlägsen de andra 
ländernas. Det skänker glädje och inspirerar mig.  (Tore)

Tore kan sägas följa ett mentalt schema/en mental modell enligt rollspelets 
former och skapar scenarion/situationer vilket leder till delberättelser med 
rolltagande och en närvarande berättarröst. 
Ellinors text följer på liknande sätt en struktur där hon utgår från sig själv som 
fiktiv släktforskare där hon går in på sina rollpersoner i spelet och beskriver 
de scenarier de (hon själv i spelet) agerat i. Hon beskriver sin släkt som 
handelsmän, deras arbete och relationer med andra handelsmän, godsägare och 
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bönder. Hon beskriver hur hennes släktingar-handelsmän ger gåvor till kyrkan 
och till de fattiga, hur de slöt avtal med en annan stad som skydd mot riddarnas 
våldgästning och senare hur de bemötte kungens krav på skatt. Individnivå 
kopplas på detta vis till strukturnivå. Frågan om furstestatens uppkomst och 
de religiösa motsättningarna mellan Luther och påven på 1500-talet kopplar 
Ellinor till relationerna med kungen och adeln: 

Man kan fråga sig vad var det som gjorde att det bildades furstar och furstestater? 
Troligtvis var det för att man blev trött på den katolska kyrkan och ville slå sig 
fri… Många gick över till lutheranismen och det blev en frihet för furstarna att be-
stämma över undersåtarnas religion… Min släkt valde Luther och det kanske inte 
var det bästa. Men min släkt hade alltid tyckt om bönderna och har alltid velat 
hjälpa dem… godsägarna ställde sig oftast på påvens sida och bönderna på Luth-
ers sida… vågade man ifrågasätta kyrkan vågade man ifrågasätta adeln.  (Ellinor)

Statsmaktens uppkomst och reformationen kopplas här alltså ihop med 
relationerna mellan aktörerna i rollspelet och de scenarion som Ellinor deltagit 
i. Det verkar som om rollspelet blivit en form, ett redskap, för att skriva texten 
som byggs upp med delberättelser. Ellinor fortsätter sin text kring 1700- och 
1800-talen med handelsmannasläkten som ledmotiv. Ekonomisk och politisk 
utveckling skapar ett rättvist samhälle och släkten skapar en förmögenhet på 
textilfabriker. Uppgången slutar dock i konkurs och från och med 1870-talet 
beskriver Ellinor släktens öden utifrån industriarbetarperspektiv. Världskrigen 
och freden därefter leder fram till avslutningen där Ellinor reflekterar över 
framtidens samhälle med behoven av teknisk och ekonomisk utveckling i 
fredlig samexistens. 

Ellinor följer ett mentalt schema enligt rollspelets former 
och skapar scenarion vilket leder till en berättelse med 
rolltagande och en närvarande berättarröst

Ellinor följer ett mentalt schema/en mental modell enligt rollspelets former och 
skapar scenarion/situationer vilket leder till en berättelse med rolltagande och 
en närvarande berättarröst. 

Lars text följer samma mönster. Han skriver över 8 ½ tättskrivna sidor en 
prästsläkts historia från 1300-talet med en mycket närvarande och engagerad 
berättarröst. De olika släktingarna framställs i jag-form och är genomgående 
mycket aktiva i historien. Under 1300-talet sluter prästen avtal med en 
rad godsägare, handelsmän och bönder. Senare går släkten emot kungens 
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propåer om skatter, man utökar åkrarna, får abbot-titel och blir efter franska 
revolutionen statstjänstemän. Under 1800-talet går släkten ihop med andra 
prästsläkter och bildar ett industribolag: ”Priests for marketing”. Detta kommer 
under världskrigen engageras i vapenindustri och 1946 får släktens huvudman 
fängelse för brott mot mänskligheten. Småningom avslutas släktens historia 
med en framgångsrik it-entreprenör med stor förmögenhet. Riklig användning 
av 1:a och 2:a ordningens begrepp i kombination med rolltagandet leder till en 
rad situationer med avslutningar. Berättarrösten är tydlig.

Haralds text påminner om Lars text fast ur ett godsägarperspektiv. En 
nyansskillnad är ett något mindre rolltagande och en större dominans av 
2:a ordningens begrepp. Texten får därmed en tendens mot abstrakt krönika 
i vissa passager men totalt behåller ändå Harald berättelsestrukturen. 
Den avslutas också som en framgångssaga för den förmögna gods- och 
industriägarfamiljen. 

Fredrik gör en sofistikerad konstruktion där han inledningsvis intar rollen 
av en 87-årig kvinnlig präst som påbörjar sin släkthistoria utifrån en fiktiv 
insändarnotis i en tidning från november 1938 (som ingick i en uppgift i 
rollspelet). Fredrik börjar därefter släkthistorien med riklig användning 
av 1:a ordningens begrepp från tysk medeltidshistoria(!). Han fogar in sin 
släktberättelse i samband med Habsburgarnas ökade inflytande i Tyskland 
under 1400-talet – först genom en Albrekt III och en Fredrik III – ”då Ungern 
hotar Tyskland”. Uppenbarligen har Fredrik hämtat förebilden till dessa 
personer ur uppslagsverk – det finns olika regenter i Tyskland med dessa eller 
snarlika beteckningar – men de används som fiktiva gestalter. Skildringen av 
maktstrider och ”hotet från Ungern” speglar dock vad som har kallats en 
narrativ sanning. Rollspelet har här uppenbarligen skapat ett mentalt schema 
som drivit både fantasi och användandet av historiska uppslagsverk.

Texten löper vidare över 7 sidor och Fredrik avslutar med en reflektion 
över de kvinnliga prästernas ställning i dag. Texten har således en tydlig 
berättarröst och rolltagande, men samtidigt märks också – precis som i 
Haralds text – en tendens till abstrakt krönika för de passager när rolltagandet 
träder tillbaka. För 1600- till 1800-talens historia dominerar 2:a ordningens 
begrepp utan rolltagande och det leder till en mer abstrakt text och en 
otydligare berättarröst.

Eleven gör ett mindre aktivt rolltagande i texten 
– otydligare berättarröst och mer abstrakt framställning 
Björn inleder sin text retoriskt med ett preludium där ha anslår den ton som 
helheten byggs upp kring:
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Ända från början, från tidernas begynnelse, har människor haft en ledare som 
fattat beslut, tagit hand om omgivningen, men även velat ha makt och uppmärk-
samhet från sina medmänniskor, antagligen, tror jag i alla fall, för att säkert få 
världen uppbyggd som han eller hon ville!... Genom hela historien har männis-
kor stått inför val och alternativ som förändrat eller kunnat förändra deras liv 
och vardag. Val som har kommit för att ett samhälle behövt en ledare, eller val 
som bara funnits där, för att det har hört till jordens utveckling.  (Björn)

Trots denna inledande modell där människors val ställs i fokus för utvecklingen, 
undviker Björn att gå in i ett aktivare rolltagande i sin text och låter 2:a 
ordningens begrepp dominera. Framställningen tenderar då mot krönika men 
genom att tankegången om mänskliga val ändå finns som styrande princip, 
behålls en berättande struktur och en aktivare berättarröst:

Om man inte ville leva på att odla grönsaker, sköta boskapen eller bruka jord, 
kunde man åka ut i Europa och handla… husbonden bestämde över mansar-
betet och (över) kvinnoarbetet bestämde bondhustrun… invånarnas vardag i 
Europa kantades av olika val som kunde påverka deras liv och framtid. Fel val 
kunde göra att man förlorade flera viktiga dagsverken … vid inkallandet av 
männen till flottan… måste det ha varit ett svårt val för mannen att välja mellan 
att stanna hemma eller att åka… Människors val att leva, bo, upptäcka saker 
påverkar framtiden mer än man tror! Det är dessa val som historien är uppbyggd 
på!  (Björn)

”Valmodellen” skapar ett mentalt schema för Björn som han håller sig till och 
som bygger upp texten. Den underlättar för honom att driva framställningen 
framåt och till ett slut. En fråga som dyker upp vid läsningen är vad ett aktivt 
rolltagande i texten hade betytt för berättarrösten och användningen av 1:a och 
2:a ordningens begrepp. Nu är texten relativt sparsam med dessa och den blir 
som nämnts delvis abstrakt. 

Givetvis finns här många varianter på hur texterna byggts upp och som redan 
påpekats är det ju sällan så att en elev konsekvent följer ett mentalt schema 
utan växlar mellan de varianter som angetts ovan. Ida, Mabel och Emanuel kan 
sägas vara exempel på elever som tenderar att skriva abstrakta eller personliga 
krönikor genom viss otydlighet eller ojämnhet i texten vad gäller rolltagande, 
aktörernas intentioner och problemställning/situationer/tema. Ändå lyckas de 
få till stånd ett visst resultat med någon form av poäng. Ida skriver en text om 
en bondesläkt från 1300-talet till 1900-talet och avslutar med: 

Självklart är mitt liv i dag ett resultat av de tidigare generationerna. Utan dem 
skulle jag inte finnas. Allt beror ju på vad som hänt tidigare i historien, det ena 
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leder till det andra. Jag tycker att det känns som att det har skett en ganska 
bra utveckling sedan 1300-talet i Europa. Den känns naturlig. Det hade säkert 
kunnat gå på något annat sätt men de stora förändringarna i historien som till 
exempel den industriella revolutionen eller upptäcktsresandena som lett till vår 
världsbild i dag skulle ha skett ändå, det är bara fråga om när… Nu lever vi i ett 
relativt internationellt samhälle… och jag tror att allt kommer att vara ännu mer 
internationellt i framtiden”.  (Ida)

Idas avslutning är således relativt rudimentär men utgör ändå en slutpoäng. 
Mabel har ett liknande slut men Emanuel skriver mer utvecklat:

Sammanfattningsvis kan jag säga att det som jag lärt mig utav vårat historiespel 
och historiebok är en ny syn på historiens betydelse för oss alla. Tänk bara 
att utav de 11 miljarder människor som levt på jorden genom tiderna, lever 6 
miljarder i dag. 6 miljarder med egen uppfattning om vad som är orsaken till 
att samhällen och människor förändras. Alla människor har en historiesyn eller 
historieuppfattning fast de kan naturligtvis vara mer eller mindre medvetna om 
detta… Folks historia är viktig i alla typer av samhällen, inte enbart för de som 
har makt som man kan tro, utan också andra grupper som velat få egen makt. 
Man ser tydligt att de som har haft makt och egen mark har låtit de som skrivit 
historian försköna sig själva och visa att man är den som förtjänar makt… En 
fråga som man kan ställa sig är varför det kan bli krig trots att man borde ha 
lärt sig genom historien. Jag tror att det kan ha att göra med att vi alla har olika 
bilder av den historia som vi alla har lärt oss och ser i nutid… Det är först när 
människornas tro och tankar, deras kultur ändras som de stora positiva föränd-
ringarna kommit.  (Emanuel)

Gemensamt för Ida, Mabel och Emanuel kan alltså sägas vara en viss 
otydlighet vad gäller rolltagandet med följande intentioner och problem för 
de historiska aktörerna men att texten ändå mynnar ut i en slutsats. Samma 
typ av text kan ytterligare fyra elever sägas skriva: Filip, Bodil, Petter och Per. 
De har skrivit relativt korta texter på mellan 1½ - 3 sidor och det gör att 
rolltagandet – som finns – ändå blir otydligt vad gäller aktörernas intentioner 
och problem. En relativt aktiv berättarröst kompenserar detta så att texten får 
en berättelsestruktur. 

Aktörsperspektiv med jämförelse ersätter rolltagande 
och skapar berättelse
Gunbritt går överhuvudtaget inte in i något rolltagande men skriver ändå ett 
aktörsperspektiv med begrepp av 2:a ordningen – ståndssamhälle, kungar, 
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adel, bönder, katolska kyrkan, Luther, borgare, handelsmän. Det samhälle 
dessa skapade jämförs med industrisamhället och härigenom skapar hon en 
berättelse om utvecklingen från ett auktoritärt, ojämlikt ståndssamhälle till 
ett demokratiskt, jämställt industrisamhälle (”både män och kvinnor, rika och 
fattiga, har lika värde och rättigheter”). Denna jämförelse från 1300-talet till 
nutid skapar både temat/problemet/situationen med ett ojämlikt samhälle och 
slutpoängen med det jämlika, jämställda samhället. Däremellan presenterar 
hon de viktiga händelser som var avgörande: ”reformationen, industriella 
revolutionen och övergången till demokrati”. 

Gunbritts text är relativt kort på tre sidor och uppbyggd kring 1:a och 2:a 
ordningens begrepp. Den skulle ha kunnat bli en abstrakt krönika, men tack 
vare jämförelserna i texten skapas en aktiv berättarröst – och texten blir en 
berättelse. Aktörspespektiv med jämförelse tycks här alltså ersätta rolltagandet 
för att skapa en aktiv berättarröst. 

Nannas text liknar Gunbritts – i stort avsaknad av rolltagande med en 
krönikeartad framställning av historien samt en jämförelse mellan människornas 
liv på 1300-talet och i nutid. Genom att jämförelsen fokuserar på människors 
villkor då och nu – en form av aktörsperspektiv – skapas ett tema/ett problem 
med en slutpoäng så att en berättelse uppstår. 

Härmed har de 30 uppsatserna behandlats och kategoriserats och det är 
dags att diskutera och tolka resultatet.

Tolkning och diskussion: Har eleven tillägnat 
sig narrativa redskap? Har eleven lärt historiskt 
tänkande?
Detta kapitel handlar om lärarens intention att eleven ska tillägna sig 1:a och 
2:a ordningens begrepp för Europas historia samt tillägna sig ett narrativt 
redskap. Strävansmålet var att eleven skulle lära sig att ”tänka historia” med 
dessa begrepp och detta redskap. 

Rollspelet avsåg att stimulera eleverna till ett historiskt tänkande där lilla 
historien står i nära förbindelse med stora historien. Genom att använda 
rollspel skulle eleven tillägna sig ett redskap för att kunna tänka historia 
enligt detta mentala schema. Eleverna skulle använda historiska begrepp om 
Europas historia från medeltid till nutid och med hjälp av dessa lära historiskt 
tänkande. Rollspelet avsåg att vara ett redskap som eleven skulle tillägna sig 
för konstruktion av berättelser.

Lärarens instruktion har primärt baserats på rollspel som har varit utgångs- 
punkt för uppgifterna. Dessutom har tidsaxlar, lärobokens texter, museibesök, 
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film med mera ingått i instruktionerna men dessa redskap har varit underordnade 
rollspelet. 

Det verkar som att rolltagandet i kombination med 
scenarion underlättar ett tänkande och skrivande med 
en aktiv berättarroll och med en slutpoäng 

Denna undersökning är begränsad till den uppsats eleverna skrev vid slutet av 
kursen. Hur ser elevens tolkning av lärarintentionen ut i denna uppsats? Har 
eleven tillägnat sig narrativa redskap? Har eleven lärt historiskt tänkande enligt 
intentionerna? Undersökningen har kategoriserat elevtexterna om Europas 
historia i 5 olika kategorier: 

1. Faktalista,
2. Abstrakt krönika,
3. Personlig krönika,
4. Ofärdig historia,
5. Berättelse.

Texterna kan betraktas som kvarlevor/fragment/vittnesbörd av elevernas 
historiska tänkande när texten skrevs. Texten måste dessutom tolkas utifrån 
elevens intention att få ett betyg i kursen Historia A – den är alltså också 
ett uttryck för elevens uppfattning om skolkontextens krav i historieämnet. 
Vad visar texterna av elevernas redskapsanvändning? Vad visar texterna av 
elevernas historiska tänkande i denna kontext? 

Undersökningen tyder på att eleverna i olika utsträckning och i olika 
kombinationer använt de begrepp och redskap som undersökningens 
instruktioner innehållit. Elever som har skrivit faktalistor har enligt min 
tolkning företrädesvis organiserat stoffet (1:a ordningens begrepp) med hjälp 
av tidsaxlar av något slag. Elever som har skrivit abstrakta krönikor verkar 
också ha använt läroböckernas centrala begrepp (2:a ordningens begrepp) som 
styrande principer. 

Elever som har skrivit personliga krönikor har tydligen använt rollspelets 
form med ett aktivt rolltagande som grund i sitt konstruktionsarbete. 
Rolltagandet har kombinerats med tidsaxel som redskap. Texten har blivit 
personlig. Elever som har använt rollspelets form med ett aktivt rolltagande, 
tidsaxel och med begränsad scenariokonstruktion (med viss användning av 2:a 
ordningens begrepp) skapar mer avancerade texter. Dessa scenarion påminner 
om de situationsmodeller eller händelsemodeller som beskrivits av Wineburg. 
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Han har menat att individen behöver kontextualisera enskilda historiska 
data med dessa modeller för att göra data meningsfull (kapitel 3). När enbart 
ansatser till dessa scenarion finns har emellertid eleven haft svårt att formulera 
en slutpoäng/ett resultat på sin text och dessa har jag kategoriserat som ofärdiga 
historier.

Ungefär hälften av eleverna har konstruerat vad som kategoriserats som 
berättelser. De har kombinerat tidsaxel med lärobokens centrala begrepp (2:a 
ordningens begrepp) och rolltagande och konstruktion av scenarion. Det har 
resulterat i en aktiv berättarroll med någon form av slutpoäng/resultat så att en 
berättelse skapas. Det verkar som att rolltagandet i kombination med scenarion 
underlättar ett tänkande och skrivande med en aktiv berättarroll och med en 
slutpoäng. 

Betydelsen av rolltagande och scenarion/situationsmodeller: 
Hur skapar eleven dessa?
Som tidigare forskning påtalat och som denna undersökning bekräftar 
är individens konstruktion av mentala scenarion betydelsefulla för 
meningsskapandet. Dessa scenarion kontextualiserar historiska data och sätter 
dem i ett sammanhang. Varför skapar vissa elever dessa scenarion? Ett antal 
elever i undersökningen har ju inte eller i begränsad utsträckning formulerat 
scenarion medan andra konsekvent har använt detta mentala schema. 
Wineburg menar att det är en viktig uppgift att utveckla kunskapen om hur 
detta konstruktionsarbete går till – sådan kunskap skulle vara en viktig grund 
för att utveckla skolundervisningen i historia och lära elever ett mer sofistikerat 
omvärldstänkande (kapitel 3). 

Kombinationen aktör – scenario underlättar/stimulerar 
individens historieförståelse och förmåga att kombinera 
det individuella med det strukturella

Denna undersökning tyder på att rolltagandet och ett aktörsperspektiv under-
lättar individens tänkande och skrivande med ett personligt förhållnings-
sätt – ibland i en jag-berättelse. Eleven blir då motiverad att söka stoff i den 
historiska kontexten för aktörens resurser, intentioner och handling i någon 
form – tankar eller aktiv handling i en omgivning med andra människor. Denna 
form medför i sin tur – det är min tolkning – att eleven ofta – men inte alltid 
– söker skapa en historisk kontext för rollen/aktören. Genom att använda 1:a 
och 2:a ordningens begrepp kan en sådan kontext skapas och ett scenario – 
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en situationsmodell – konstrueras. Rolltagandet/ aktörsperspektivet verkar 
underlätta elevens scenariokonstruktion. 

Är det spänningen som skapas med aktörer i ett scenario 
som stimulerar till sökande efter nya historiska data? Är det 
denna spänning som ger energi åt en pendelrörelse? 

Scenariot ger problem/tema åt texten och en spänning som fordrar en lösning 
och driver denna mot ett slut/ett resultat. Kombinationen aktör – scenario 
underlättar/stimulerar individens historieförståelse och förmåga att kombinera 
det individuella med det strukturella. När denna kombination äger rum skapar 
individen en situationsmodell. Med denna som utgångspunkt kan individen 
sedan söka nya historiska data.

Eleven behöver en referensram med aktörer i en situation 
som är intressant – för att vilja läsa och tänka vidare!

Det tycks som vi närmar oss vad Rogers och Halldén beskrivit som 
pendelrörelsen mellan referensram och nya data. Är det spänningen som skapas 
med aktörer i ett scenario som stimulerar till sökande efter nya historiska data? 
Är det denna spänning som ger energi åt en pendelrörelse? Undersökningen 
av elevtexterna tyder på att denna spänning/intresse/vilja är den energi som 
fordras för pendelrörelsen. Eleven behöver en referensram med aktörer i en 
situation som är intressant – för att vilja läsa och tänka vidare!

Varför använde vissa elever inte rollspelsredskapet när de skrev sin 
uppsats? Undersökningen tyder på att dessa elever konstruerade faktalistor 
eller abstrakta krönikor. De verkar ha begränsat sin redskapsanvändning till 
tidsaxlar och centrala begrepp för att strukturera det historiska stoffet. Varför 
gör vissa elever detta val? Studien kan inte besvara frågan, men en hypotes är 
att redskapen är vad Wertsch kallar kulturella redskap, som vi tillägnar oss och 
använder i en specifik kontext. Skoltraditionen i historia är en sådan kontext 
som leder elever till att begränsa sin redskapsanvändning till tidsaxlar och 
centrala begrepp. Vi drar oss till minnes den preussiske generalstabschefen von 
Müfflings förvåning 1820 vid förevisningen av ett krigsspel: – Men det här 
är ju inte ett spel! Det är ett utbildningsredskap. Hans förvåning speglar hur 
ordet spel förstås som en form av förströelse – inte utbildning. Förmodligen 
delade vissa elever denna bild av spel som förströelse när de skrev sin uppsats. 
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Tidsaxlar och centrala historiska begrepp är kulturella redskap med hög status 
i vår skoltradition och uppfattas av många som riktig historia. 

Behovet av analogiskt tänkande och ett ”rituellt rum”  
mellan verklighet och fantasi: historiskt tänkande som 
en jämförelseprocess och konstruktion av en historiesyn
Är historiskt tänkande en onaturlig akt? Formuleringen framfördes 2001 av 
Wineburg och den är väl värd att begrunda. Han menade att vårt möte med 
historien är ett möte med fenomen i en främmande värld vi inte har egen 
erfarenhet av. Historiskt tänkande blir därmed en onaturlig akt. Kan det vara så 
att vi behöver, som Squire talat om, ett särskilt ”rituellt rum” mellan verklighet 
och andra världar för reflektion och tänkande om historien?

I leken, lögnen och sagan finner barnet en oändlig källa till upplevelser, 
skrev Vygotskij 1930. Och: Leken är inget annat än fantasin i funktion. Han 
menade att det inte finns någon motsättning mellan verklighet och fantasi – 
vårt tänkande är en ständig interaktion mellan våra minnen (som han liknar 
vid fantasier) och nya aktuella intryck och erfarenheter. Våra mentala modeller 
interagerar med nya sinnesintryck. Är leken – rolltagandet – fantasin och 
berättelsen ”en oändlig källa till upplevelser”? Stimuleras – underlättas – vårt 
tänkande genom det mentala schema som rolltagandet innebär? Underlättar 
det vårt analogiska tänkande – vår förmåga att jämföra andra världar med vår 
egen verklighet? 

Det räcker inte med att använda historiska fakta och 
centrala historiska begrepp och en tidsaxel för att skapa 
meningsfull historia 

Undersökningen tyder på att rollspelet för vissa elever fungerat som en öppen 
referensram – ett rum eller en form för kontextualisering av det historiska stoffet 
vilket också underlättat jämförelse med historiska eller nutida situationer. Det 
har underlättat ett analogiskt tänkande och en aktiv personlig berättarroll. 
Denna förmåga till jämförelser är förmodligen en grundbult i det historiska 
tänkandet. 

Undersökningen visar ett tydligt resultat: Det räcker inte med att eleven 
använder 1:a och 2:a ordningens begrepp och en tidsaxel för att skriva en 
berättelse. Annorlunda uttryckt: det räcker inte med att använda historiska 
fakta och centrala historiska begrepp och en tidsaxel för att skapa meningsfull 
historia. Detta förhållande pekar åter mot den viktiga frågan om vad individen 
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egentligen gör i pendelrörelsen. Min tolkning är att individen i pendelrörelsen 
använder data och jämför dessa med sina referensramar. Jämförelseprocessen 
innebär att individen ser hur fenomenen passar ihop eller relaterar till varandra. 
Om nya historiska data kan infogas i individens referensram kan hon utveckla 
sitt historiska tänkande. 

Genom att individen går in i en roll (aktörsperspektiv) och 
kombinerar den med scenarioform (strukturperspektiv) 
underlättas skrivandet av en berättelse

Den processkunskap som VanSledright och Limon angivit (jfr fig 3.5) skulle 
då bestå av en förmåga till jämförelser där 1:a och 2:a ordningens begrepp 
bearbetas och skapar nya konstruktioner. Hur utvecklar vi vår förmåga till 
jämförelser? För jämförelsearbetet behöver individen kognitiva redskap. 
Undersökningen tyder på att rolltagande och scenarioform är sådana kognitiva 
redskap. 

Genom att individen går in i en roll (aktörsperspektiv) och kombinerar den 
med scenarioform (strukturperspektiv) underlättas skrivandet av en berättelse. 
Rolltagandet och scenarioformen kan därför också benämnas ”narrativa 
redskap”. De verkar, för den som tillägnat sig dem, vara effektiva redskap för att 
använda 1:a och 2:a ordningens begrepp och skapa en konstruktion inom vissa 
givna ramar. Redskapen verkar ha underlättat och styrt ”jämförelseprocessen”. 
De har givit energi åt pendelrörelsen och därmed stimulerat elevens historiska 
tänkande.

Undersökningens huvudresultat kan således sägas vara att ”tidslinjer och 
centrala historiska begrepp” är nödvändiga men inte tillräckliga kognitiva 
redskap för historiskt tänkande. Individen behöver dessutom narrativa redskap 
i form av aktörsperspektiv och scenarioform. 

De elever som tillägnat sig dessa narrativa redskap har skrivit berättelser 
dels på ”mellannivå” – som handlar om specifika historiska situationer med 
historiska aktörer och händelser med någon slutpoäng. Men dessa elever lyckas 
också skapa någon form av helhet i texten så att den avslutas med vad som 
skulle kunna kallas en historiesyn – eller en berättelse på högre nivå (jämför 
figur 4.3).
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Aktörsperspektivet och scenarioformen har också underlättat en helhetssyn 
på historien. Tore har ett socialt konfliktperspektiv, Ellinor har ett rättvise- 
och förhandlingsperspektiv, Lars och Harald har ett släktperspektiv, Fredrik 
har ett kvinnoperspektiv, Björn, Ida och Emanuel kan sägas ha intentionella 
perspektiv på den historiska utvecklingen. Gunbritt och Nanna tecknar ett 
utvecklingsperspektiv mot ett demokratiskt, jämlikt samhälle. 

Rollspelet verkar ha stimulerat till olika typer av slutpoäng 
och historieförståelse

Hos alla eleverna har berättelserna på mellannivå banat väg för en berättelse på 
högre nivå – en form av historiesyn. Dessa berättelser är heterogena. Eleverna 
har var för sig formulerat olika synsätt på historien. För dessa elever kan således 
den narrativa ramen sägas ha varit en öppen referensram. Rollspelet verkar ha 
stimulerat till olika typer av slutpoäng och historieförståelse. 

Resultatet är uppmuntrande och viktigt. Elever kan utveckla ett självständigt 
historiskt tänkande med en helhetssyn på historien baserat på historiskt stoff 
och narrativa redskap. Ett antal specifika berättelser på mellannivå har utgjort 
grunden för en större berättelse och helhetssyn. Undervisningen har varit 
baserad på en instruktion med aktörsperspektiv, scenarioform, 1:a och 2:a 
ordningens begrepp samt en tidsaxel – 700 år!

Figur 5.7 Tolkning: elevens konstruktion av berättelser 

”Pendelrörelse”
Jämförelseprocess
Textkonstruktion
Meningsskapande
”Processkunskap”

Historiska data
Historiska texter
(1:a ordningens begrepp)

Aktörsperspektiv
Scenarioform
(2:a ordningens begrepp)
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Kapitel 6

Undersökning II: 125 gymnasieelever 
skriver sina tankar efter rollspel kring 
nutidshistoria

Elevuppsatserna kring Europa under 700 år i föregående kapitel fördjupar 
frågor om hur individen går tillväga när den tänker och konstruerar historia. 
Undersökningen visade på fem olika konstruktionsscheman där eleverna 
på olika vis organiserade det historiska stoffet. Det viktigaste resultatet var 
kanske att enbart kunskap om det historiska stoffet och de centrala historiska 
begreppen inte var tillräckligt för att konstruera en berättelse, en text som har 
en helhet och ett resultat. Det historiska stoffet och de överordnade begreppen 
kan sägas vara nödvändiga men inte tillräckliga. De liknar därmed tidsaxeln 
som ju också utpekats som ett nödvändigt men inte tillräckligt redskap för att 
skapa helhet och mening med historien. 

Vad betyder handlingar, dialog och känslor i lärande-
situationens fysiska miljö? Leder rollspelets fysiska 
gestaltning till att också mentala representationer 
utvecklas?

Undersökningen Europa under 700 år pekade på individens behov av mentala 
aktörsperspektiv och mentala strukturmodeller som redskap/scheman för det 
historiska tänkandet. Elevens förmåga att använda de historiska aktörerna 
och situationerna för att konstruera helheter med resultat utvecklades. De 
har kombinerat och jämfört stoff och begrepp till sammanhängande texter 
med en slutpoäng. De har kontextualiserat historiska data och satt dem i ett 
sammanhang. Den viktiga frågan för undervisning och lärande i historia är 
då: Hur förvärvar eleven dessa mentala redskap/scheman? Hur lär eleven 
att kontextualisera historiskt stoff? Hur tillägnar sig individen ett mentalt 
aktörsperspektiv och mentala strukturmodeller? Hur skapar eleven, med 
Wineburgs ord, en mental situationsmodell? 

En tolkning av undersökningen Europa under 700 år är att den fysiska 
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gestaltningen av historien i form av rolltagande och scenarion har använts 
av eleven för mentala representationer i motsvarande former. Den kognitiva 
förmågan har tränats upp av rolltagandet så att aktörs- och strukturperspektiv 
underlättats vid läsning, skrivande och dialog kring olika historiska situationer. 
Ett lika viktigt resultat är emellertid att cirka hälften av eleverna inte skrev 
berättelser utan faktalistor eller krönikor. Undervisningens intention kan i 
dessa fall sägas ha misslyckats. Vi står då åter inför frågan om vad som gör 
historieundervisningens redskap effektiva eller ineffektiva (jfr inledningen i 
kapitel 4). 

”The power of narrative structure” har betonats av amerikanska läs-
förståelseforskare (se kapitel 3). McKeown och Beck har visat på betydelsen av 
att skapa interestingness och mer engagerad läsning för att öka förståelsen. De 
har menat att texten måste byggas upp av mänskliga aktörers handlingar och 
bestå av muntliga uttryck och dialoger. Texten måste innehålla känslomässiga 
anspelningar som knyter an till läsaren (activity, orality, connectivity). Har 
denna textstruktur en motsvarighet i lärandesituationens struktur? Skapas 
interestingness och mer engagerat tänkande och ökad förståelse om denna 
byggs upp på motsvarande sätt? Vad betyder handlingar, dialog och känslor i 
lärandesituationens fysiska miljö? 

Vi behöver veta mer om elevens möte med de kognitiva redskapen – som 
till exempel rollspel – och vilka tankar (och känslor) de skapar. I detta kapitel 
ska ytterligare en undersökning göras av detta redskap och det historiska 
tänkande som uppstår i en miljö där rollspel använts. Tillägnar sig eleven dess 
former i klassrummet och gör det till sitt eget redskap? Leder rollspelets fysiska 
gestaltning till att också mentala representationer utvecklas? Tillägnar sig 
eleven aktörsperspektiv och scenarioform som redskap för historiskt tänkande? 

Rollspelet ifråga utgörs av Minister för en dag som har arrangerats av 
föreningen Folk och Försvar på Armémuseum i Stockholm. Undersökningen 
baseras på elevenkäter som besvarats av 125 gymnasieelever. Eleverna har 
tillhört sju olika klasser från sju olika skolor i stockholmsregionen. 

Nedan följer en beskrivning av spelets organisation och hur undersökningen 
genomfördes. Därefter följer en analys av elevernas skrivna tankar och känslor 
efter spelet.

Minister för en dag – ett rollspel inom och mellan 
smågrupper 

Undervisningens intentioner och uppgifter
Rollspelet Minister för en dag har arrangerats av föreningen Folk och Försvar 
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sedan 2001. Föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 
demokratiska riksorganisationer, som genom sitt medlemskap vill främja 
samhällets säkerhet samt arbetet för fred, frihet och demokrati240. Syftet 
med rollspelet är att skapa intresse och engagemang för säkerhetspolitik och 
totalförsvarsfrågor. Man beskriver rollspelets lärande som upplevelsebaserat, 
där eleven som minister i ett land ställs inför olika situationer där man måste 
fatta beslut. Svältkatastrofer, terrorattentat, demonstrationer, gränsoroligheter 
och etniska gruppers krav på självständighet är några av de situationer 
som spelledaren ställer deltagarna inför. Spelen genomförs med ledning av 
spelinstruktörer från föreningen i en utbildningslokal på Armémuseum i 
Stockholm. Med mobil spelutrustning genomförs också spel ute i landet. 
Utbildningen vänder sig i första hand till gymnasieklasser, frivilligrörelser och 
de politiska ungdomsförbunden. Andra grupper som genomgått utbildningen 
är blivande lärare, journalister, officerare med flera. 241 

Som förberedelse för undersökningen observerade jag under två förmiddagar 
genomförandet av spelen i två olika klasser. Följande beskrivning av spelets 
organisation baseras på dessa två observationer och på det spelmaterial som 
föreningen ställt till mitt förfogande.242

Rollspelet inleds med spelledarens berättande introduktion till ljusbilder där 
en fiktiv region, Centrumregionen, presenteras (se skiss 6.1). Centrumregionen 
består av 5 länder, A-E, som alla har olika karakteristika. Ländernas historia 
och nuvarande politiska, ekonomiska och sociala situation beskrivs kortfattat i 
introduktionen. Två stormakter, F och G, som ligger utanför regionen omnämns 
också. 

Speldeltagarna är indelade i 5 smågrupper som vid introduktionen sitter 
vid det bord som hör till respektive land. De får veta att de är regeringen i 
ett av länderna (A-E). De olika fiktiva länderna är beskrivna utifrån olika 
verkliga länders historia och situation – alltifrån U-länder till den moderna 
välfärdsstaten. De har alla olika karakteristika: demokrati eller militärdiktatur, 
ekonomisk stagnation och miljöproblem, minoritetsgrupper och terrorhot och 
så vidare. Oljetillgångar i olika delar av regionen och utnyttjandet av dessa 
påverkar situationen. 

240 Stadgar Folk och försvar 2009.
241 Informationsbroschyr Minister för en dag. Folk och Försvar. Odaterad.
242 Klas Lindström, projektledare på Folk och Försvar. 
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Grupperna får veta att de ska styra sina länders utveckling, dels den inre 
utvecklingen genom att bestämma landets budget, dels utrikespolitiken genom 
överenskommelser med de övriga länderna. Det finns även möjlighet att 
förklara krig och bilda allianser. Inom gruppen utser medlemmarna vem som 
ska vara statsminister, utrikesminister, finansminister. Övriga i gruppen utses till 
försvarsminister/miljöminister eller dylikt. De tre förstnämnda får specificerade 
uppgifter: Statsministern ska samordna arbetet i gruppen, utrikesministern ska 
företräda gruppen vid det så kallad regionrådet, finansministern företräder 
gruppen vid ett så kallad bankmöte. Varje land har en viss produktionsnivå 
som bestämmer hur mycket resurser som landet kan satsa på de olika 
budgetposterna: Skola, sjukvård, försäkringar, försvar, infrastruktur, miljö, 
bistånd eller guldreserv. Försvarssatsningar påverkar den militära kapaciteten 
och förmågan att föra krig243.

243 Beskrivningen av de olika länderna i korthet: 

Land A: ”Oljestaten.” Består av ett tiotal folkgrupper med interna stridigheter. Landet har stora 
oljefyndigheter men avsaknad av hamn och problem med grannländerna har medfört stagnation. 

Land B: ”Militärdiktaturen.” Styrs av en militärdiktatur. Intern stabilitet men oberäknelig utrikespoli-
tik. Tidigare fanns en intern oppositionell folkgrupp som emellertid förvisades för några år sedan.

Land C: ”Kolonialmakten.” Landet var under förra århundradet en dominerande kolonialmakt. 
Har en välutvecklad industri men är regionens miljöbov genom avsaknad av varje form av ren-
ingsanläggningar.

Land D: ”U-landet.” Ett U-land med starka nationella och religiösa strömningar. Det styrande 
partiet styrs av kyrkans överhuvud. Känner sig hotat av grannarna; under ”De många krigens 
tid” var landet ofta krigsskådeplats. I dag ett bonde- och hantverkarsamhälle. 

Land E: ”Välfärdsstaten.” Regionens välfärdsstat med en regering som satsar hårt på denna 
utveckling. Stora organisationer som Greenpeace, Amnesty och Röda korset har kontor i landet 
och befolkningen är mycket samhälls- och miljöengagerad. 

Skiss 6.1 ”Centrumregionen” med länderna A-E 



167

Efter spelledarens introduktion på cirka 15 minuter, sätter sig var grupp 
för sig i cirka 30 minuter och diskuterar hur man tänker utforma landets 
budget och utrikespolitik för den första spelomgången. En regeringsförklaring 
utformas. 

Därefter samlas det första så kallad regionrådet. Då sätter sig samtliga 
utrikesministrar i en panel framför övriga i klassen och i tur och ordning 
presenterar sitt lands regeringsförklaring. Krig kan förklaras. Därefter får varje 
land – i form av fiktiva journalister – ställa var sin fråga till panelen. Regionrådet 
håller på cirka 15 minuter. Härefter börjar första förhandlingsomgången, då 
samtliga deltagare fritt kan kommunicera med varandra mellan och inom 
grupperna. Ibland görs avbrott av spelledaren i form av fiktiva nyhetssändningar 
som innehåller meddelanden baserade på de handlingar som grupperna har 
gjort/gör. Spelledaren kan till exempel lämna meddelande om en terrorattack 
som ett resultat av ett lands inrikes- eller utrikespolitik. Spelledaren meddelar 
också resultat av eventuella krigshandlingar och ingripanden av stormakter 
eller dylikt.

Efter cirka 30 minuter bryts den första förhandlingsomgången och det 
andra regionrådet tar vid. Proceduren är densamma som vid första regionrådet. 
Efter andra regionrådet vidtar den andra förhandlingsomgången enligt samma 
procedur som tidigare. 

Efter tredje regionrådet kan spelledaren avbryta spelet eller kan det fortsätta 
med ytterligare en förhandlingsomgång. Härefter bryter normalt spelledaren 
spelet för en gemensam avslutande diskussion. Under denna utvärderas vad 
som hände i varje land och i regionen. Vad låg bakom utvecklingen? Varför 
blev det som det blev? I diskussionen relaterar spelledaren till verklighetens 
aktuella händelser och konflikter i omvärlden. Begrepp som demokrati, vetorätt, 
konsensusbeslut kan tas upp, liksom rollen för och betydelsen av organ som 
FN, EU och Nato. Hela spelövningen tar cirka fyra timmar att genomföra.

Spelets struktur består alltså sammanfattningsvis av fem olika delar:

– Spelledarens introduktion,

– Gruppens inledande diskussion kring regeringsförklaringen,

– Regionråd (cirka tre råd per spel),

– Förhandlingsomgång mellan grupper och interna gruppsamtal (cirka tre  
 omgångar per spel),

– Avslutande diskussion.

Rollspelet kan således sägas ha en tydlig narrativ struktur som gestaltas i 
undervisningssituationen: Deltagarna är aktörer, de ställs inför problem och 
situationer av spelledaren, en handling förs framåt genom regionråd samt genom 
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förhandlingar inom och mellan grupper och spelet avslutas av spelledaren i ett 
visst skede. 

Frågan är nu: Får denna fysiska narratva gestaltning en motsvarande 
mental narrativ representation hos deltagarna? Vad visar elevernas tankar och 
känslor? Har eleverna tillägnat sig redskapet? Skapas ”interestingness” genom 
”activity, orality, connectivity?” (McKeown och Beck).

Undersökningens metod – bearbetning och kategorisering 
av innehållet – etiska överväganden 
I denna undersökning används enkätmetod i syfte att få utsagor av deltagarnas 
tankar och känslor efter genomfört rollspel. Dessa utsagor kan betraktas som 
”kvarlevor” av vad eleverna tänkt och känt någon eller några dagar efter 
spelet. Jag kommer använda dessa ”kvarlevor” för indirekt tolkning för att 
besvara frågeställningarna ovan: vad säger utsagorna om huruvida individen 
tillägnat sig eller inte tillägnat sig redskapet? Har rolltagandet i spelet utvecklat 
mentala aktörsperspektiv? Har spelets problemställningar utvecklat mentala 
strukturperspektiv? Har spelets dialoger och avslutning utvecklat någon form 
av mental slutpoäng och resultat? Kort sagt: har spelets narrativa struktur 
utvecklat en narrativ mental representation? 

Enkäten som utformades hade två sidor med öppna frågor, se bilaga 3. 
Frågorna var inriktade på att eleven skulle beskriva sina tankar och känslor för 
spelets olika moment:

– Spelledarens inledande genomgång och gruppens första interna samtal,

– Regionråden (utrikesministrarnas panelpresentation och utfrågning), 

– Elevgruppens (regeringens) interna förhandlingar,

– Förhandlingarna mellan de olika elevgrupperna (regeringar),

– Egen insats i spelet,

– Summering av spelerfarenheten.

Frågornas öppna karaktär avsåg alltså att möjliggöra en indirekt tolkning av 
uttryckta tankar och känslor: Ger dessa uttryck för tillägnelse och förståelse för 
spelet eller ger de uttryck för distans och brist på förståelse för spelet? Betrakta 
till exempel följande citat från en av eleverna. Det är ett svar på frågan ”Vad 
tycker Du om hur arbetet inom Din regering fungerade?”

Mycket bra. Vi kände oss starkt hotade av militärdiktaturen. Vi ingick 
därför en militärallians med land A och C. Jag tyckte att jag fick en bra 
inblick i hur det går till på den internationella politiska scenen. Även 
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problem med konsensusomröstningar belystes väl. (Man 18 år, finans-
minister i land E, 1)

Vi kan av dessa utsagor inte dra några slutsatser om elevens lärande vad 
gäller ”inblick i den internationella politiska scenen” eller ”problem med 
konsensuslösningar” som eleven själv anger. Däremot kan vi indirekt säga att 
eleven i sin spelroll som minister uppfattat ett hot och en förhandlingsmöjlighet 
vilket medfört att man ingått i en allians med två andra grupper. Vi kan 
dra slutsatsen att eleven har erfarenheter och minnen av en konflikt- och 
samarbetssituation mellan olika länder och där det egna landet agerat rationellt 
för att skydda sig. Liknande slutsatser kan dras av många andra elevutsagor. 
Ytterligare ett exempel:

Det var mer komplicerat än man trodde. Alla höll på sitt och hade svårt 
att kompromissa. Men så verkar det ju vara i det verkliga livet också, så 
det var väldigt nyttigt att inse hur pass svårt det är när regeringar har 
olika mål, och olika sätt att nå målen. (Kvinna, 19 år, finansminister i 
land D, 1)

Av dessa reflektioner kan vi dra slutsatsen att eleven har minnen av motstridiga 
intressen mellan aktörer och länder vilket skapar komplicerade förhandlingar. 
På detta vis har jag sökt att indirekt dra slutsatser av de utsagor eleverna gjort 
i enkäten.

Genom föreningen Folk och Försvar fick jag kontaktuppgifter med ett 
antal gymnasielärare i stockholmsregionen som skulle genomföra rollspelet 
”Minister för en Dag”. Jag kontaktade dem brevledes med förfrågan om 
deltagande i en vetenskaplig undersökning finansierad av Vetenskapsrådet. 
Elevernas deltagande skulle vara anonym och frivillig. Sju lärare från sju olika 
skolor ställde upp och fick blanketter och svarskuvert av mig. Elevsvaren skulle 
samlas in av läraren och sändas tillbaka i ett gemensamt kuvert. Enkättillfället 
ägde rum en eller några dagar efter besöket på Armémuseum (Se bilaga 3. 
Enkätfrågor kring spelet ”Minister för en dag”).

Jag har inte deltagit vid enkättillfället och har inte kunnat kontrollera 
situationen vid denna. Enkätsvaren representerar således svar givna i olika 
kontexter och är därför inte helt jämförbara. Avsikten är dock inte jämförelse 
mellan eleverna utan varje enkätsvar betraktas i undersökningen som en 
”kvarleva” av vad en elev de facto har tänkt och känt vid enkättillfället. 
Denna reservation anger alltså att det i varje enskilt fall inte går att förklara 
varför eleven svarat som den gjort. Den finns många okända variabler som 
har påverkat tankar och känslor vid tillfället. Oavsett förklaring är dock 
utsagorna kvarlevor av elevens mentala representationer vi enkättillfället. Det 
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är omöjligt att avgöra när dessa reflektioner kommer till stånd. Vi måste anta 
att reflektionerna kommer till stånd i en process under och efter genomförandet 
av spelaktiviteten – individuellt eller i interaktion med övriga deltagare och 
läraren. 

125 elevenkäter från sju olika lärare har mottagits och bearbetats. Jag har 
inte kunnat kontrollera eventuellt bortfall, men i samtliga sju grupper har 
flera elever svarat från varje land/grupp vilket visar att endast enstaka elever 
eventuellt saknas. Svar finns alltså från flera elever i varje regeringsgrupp 
A-F i alla sju klasserna. De 125 svaren presenteras nedan först översiktligt 
i vissa kategorier, därefter kommer en närmare analys på individnivå. Etiska 
överväganden för anonymitet och frivillighet i enkätdeltagandet har skett i 
samråd med undervisande lärare.244

Har rollspelets fysiska gestaltning utvecklat 
motsvarande mentala representationer?

Elevernas utsagor om tankar och känslor 
– före, under och efter spelet
Elevens möte med rollspelet kan beskrivas i några steg från introduktion till 
genomförande och reflektion efter rollspelet. Enkäten uppbyggnad syftade till 
att få eleven att beskriva dessa steg och den process eleven gick igenom. Nedan 
beskrivs också elevsvaren i denna ordning: 

A) Tankar och känslor vid introduktion och mötet med de andra grupperna.
B) Tankar och känslor vid arbetet inom gruppen, förhandlingarna med de  
 andra grupperna. 
C) Tankar och känslor över spelets förlopp, resultat och lärdomar.

244 Jfr till exempel CODEX – regler och riktlinjer för forskning. www.codex.uu.se. Se vidare 
www.vr.se. Det anonymiserade materialet förvaras hos författaren och finns tillgängligt för for-
skare i ämnesdidaktik enligt överenskommelse.

Sammansättningen på de sju olika elevgrupperna:

 Ålder Kvinnor Män  Totalt

Grupp 1 17–19  11 5 -  16

Grupp 2 18–19 13 5  1 19

Grupp 3 17–18 1 8  1 10

Grupp 4 16–20 8 10  1 19

Grupp 5 17–18 17 2  4 23

Grupp 6 17–18 6 6  1 13

Grupp 7 16–18 17 7  1 25

  73  43  9 125
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A) Vilka tankar och känslor uttrycks vid introduktionen och 
mötet med de andra grupperna? 
Vid spelets inledning har eleverna delats in i grupper och fått sätta sig vid olika 
bord markerade med respektive lands bokstav A-F. Spelledaren har presenterat 
Cenrumregionen och de olika ländernas situation och de olika interna och 
internationella problem som är aktuella. Därefter har grupperna konstituerat 
sig och eleverna har utsett vem som ska vara statsminister/ utrikesminister/
finansminister och eventuellt andra ministerposter. Gruppen har också arbetat 
med sin första regeringsförklaring. Den första enkätfrågan syftade till att få 
eleven att beskriva sina känslor i detta skede. Elevutsagorna har kategoriserats 
i 9 kategorier i tabell 1.

Tabell 1 visar på en övervägande intresserad attityd hos eleverna och många 
svar visar också på ett stegvist ökat intresse: Ett stort antal elever är först 
förvirrade eller uttråkade men sen roade. Uppenbarligen är rollen som minister 
i en regering till en början främmande för många vilket leder till viss osäkerhet 
– och nyfikenhet. Ungefär en tredjedel intar en neutral attityd medan få anger 
ointresse (9 stycken). En närmare analys av dessa elever visar dock att de senare 
i enkäten svarar mer utförligt. Det är inte en grupp som genomgående visar 
ointresse för spelet. 

Nedan ges ett antal exempel vad eleverna har svarat på den första frågan 
”Beskriv Dina känslor och förväntningar i början av spelet”. Urvalet är styrt av 
dels att ge svar från alla sju elevgrupperna, samt att svaren ska vara någorlunda 

Tabell	1.	”Beskriv	Dina	känslor	och	förväntningar	i	början	av	spelet”

1. Höga förväntningar 35

2. Förvirrad men road 24

3. Först vilsen – sen road 17

4. Först uttråkad – sen road 10		 =	89	intresserad	attityd

5. Planerade 18

6. Vilsen 16

7. Övriga 4		 =38	neutral	attityd

8. Uttråkad 9		 =	9	ointresserad	attityd

9. Ej svarat 1

  S:a 125
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utförliga. Parentesen anger vem som har svarat och den sista siffran i parentesen 
anger vilken av de sju elevgrupperna eleven tillhör.

Jag var nervös eftersom jag har svårt att tala i grupp, men när väl spelet 
börjat rulla blev det enbart kul (Man, 17 år, finansminister i land C, 1)

Krångligt, man kände sig lite hjälplös. Men när man väl kom igång flöt 
allt på bättre och idéer poppade upp (Kvinna, 18 år, utrikesminister i 
land D, 1)

Massa frågetecken men jag tyckte ändå att det skulle bli kul, efter första 
regionrådet var det klarare vad allt handlade om (Kvinna, 18 år, för-
svarsminister i land B, 2)

Jag tyckte det verkade vara roligt och spännande. Efter första region-
rådet hade man börjat förstå hur det gick till (18 år, försvarsminister i 
land E, 2)

Först förstod jag inte mycket men det räckte med första omgången för 
att man skulle få en inblick i vad det hela handlade om. Jag var ganska 
likgiltig inför allt – men desto mer positiv mot slutet (Kvinna, 19 år, mil-
jöminister i land E, 2)

Jag tyckte det skulle bli jättekul. Det är alltid roligt med rollspel. Dess-
utom får man nästan aldrig leka nuförtiden, när man blivit äldre, så det 
kändes kul (18 år, utrikesminister i land C, 5)

Chockad – lilla jag sköta ett I-lands ekonomi? Men varför inte göra ett 
försök (Kvinna, 18 år, finansminister i land E, 5).

Man smakade på sin roll, kände in hur en äkta 20-år vid makten dikta-
tor skulle reagera/regera. Snart satt rollen som ett smäck (Kvinna, 18 år, 
statsminister i land B, 6).

Jag kände mig väldigt oförberedd, hade lite koncentrationssvårigheter så 
jag förstod inte helt vad jag skulle göra men det fixade sig (Kvinna, 16 år, 
utrikesminister i land A, 7).

Jag ville bara börja, komma igång. Jag trodde faktiskt inte att det skulle 
vara så kul eftersom jag inte är intresserad av politik (Kvinna, 16 år, 
utrikesminister i land B, 7).
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Kul att se över landet och se vilka resurser vi hade. Vi började direkt dis-
kutera vad vi ville förbättra och planera vårt upplägg och såklart också 
att konspirera mot de andra länderna. Roligt (Kvinna 17 år, skolminister 
i land B, 7).

Jag trodde vi skulle gå omkring och kolla på hjälmar och sånt så jag var 
väldigt positiv till spelet. Fast det var lite förvirrande över vad vi skulle 
göra, men det löste sig (Man, 16 år, utrikesminister i land C, 7). 

En summering av tabell 1 och svarsexemplen ovan ger ett generellt svarsmönster 
som kan sammanfattas i följande figur:

Figur 6.1 Förväntningar i början av spelet? Svarsmönster.

Denna bild av ett stegvis ökat intresse och förståelse förstärks av svaren i andra 
frågan som gällde spelets nästa fas: Regionrådet. Regionrådet är spelets första 
aktivitet där smågrupperna möts och börjar agera sinsemellan. Denna interaktion 
har av eleverna genomgående beskrivits som mycket intressant eller intressant 
(111 elever). Uppenbarligen har här intresset för spelet stegrats än mer. 

Vid regionrådet ställdes de elever som var utrikesministrar i en ny 
situation: Att redogöra för sitt lands utrikespolitik och svara på frågor från 
övriga i klassen, journalisterna. Denna situation beskrivs som en lustfylld och 
komplicerad situation.

Uppenbarligen har många elever tillägnat sig sin roll och 
gått in i denna. Flera uttrycker också intresse för att lyssna 
på kamrater som spelar sin roll

rolltagande + socialt möte/interaktion       intresse/förståelse

Tabell	2.	”Vad	tycker	Du	om	genomförandet	av	regionråden?”

1. Mycket intressanta 66
2. Intressanta 45  =	111	intresserad	attityd
3. Ointressanta 5 =	5	ointresserad	attityd
4. Övriga   9
  S:a 125 
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För utrikesministrarna innebar regionråden en särskild utmaning:

Jag tycker det var intressant men det var också svårt när man fick en 
fråga som man inte pratat om i gruppen. Då gällde det att slingra sig ur 
utan att vara tydlig (Utrikesminister i land A, kvinna 18 år, 1)

Det var intressant. Bra att man kunde ställa frågor och så vidare. Det 
var lite som en presskonferens, man ställdes inför frågor live och kunde 
avslöja chockande saker officiellt (Utrikesminister i land E, kvinna, 17 
år, 1)
 
Jag tyckte det var roligt och att det var bra och intressant att få veta 
vad de olika länderna höll på med. Man kunde även ge indirekta pikar 
och sätta press på länderna. Bra! (Utrikesminister i land B, kvinna 19 år, 
2) 

Jag var ju ganska aktiv under regionråden. Det var kul att vara minister 
och svara undvikande (Utrikesminister i land E, man 18 år, 2)

Dom var intressanta, lite svårt att veta vad man skulle prata om där 
(Utrikesminister i land D, man 16 år, 4)

Intressanta. Man fick reda på vad andra länder ansåg. Man tog saker 
angående landet personligt (Utrikesminister i land A, man 18 år, 5)
 
Mycket kul, stressen gjorde så att man tänkte så det knakade (Utrikes-
minister i land B, kvinna 17 år, 5)

Regionråden var roliga & intressanta eftersom länderna tillkännagjorde 
saker och ställde sig in eller attackerade de andra länderna (Utrikesmi-
nister i land C, 18 år, 5)

Jättekul. Man fick snacka och ljuga så folk trodde på en. Inte ljuga, men 
förfina saker. Svar på frågor snabbt, kort och smart för landets vägnar 
(Utrikesminister i land E, kvinna 17 år, 5)

Intressanta och roliga. Alla gick in i sina roller och tog allt seriöst. Re-
gionråden gjorde att spelet rörde sig framåt och utvecklades hela tiden 
(Utrikesminister i land A, kvinna 18 år, 6)

Jag skulle ju framföra vad gruppen gjort och enats om. Verkade inte så 
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svårt men sen när pressen skulle ställa frågor blev det ju svårt att låta 
professionell och så vidare. (Utrikesminister i land A, kvinna 16 år, 7)

Intressanta. Man ville hålla tillbaka fakta samt sätta offentlig press på 
länder (Utrikesminister i land B, man 17 år, 7)

Jag blir alltid nervös när jag ska prata för folk, men även det löste sig 
med tiden. De var intressanta men lite trist att mitt land inte fick så 
många frågor (Utrikesminister i land C, man 16 år, 7)

De var intressant och jag kände mig uppfylld varje gång jag gick upp 
(Utrikesminister i land D, man 16 år, 7) 

Situationen vid regionrådet – att sitta i panelen och svara på frågor – har tvingat 
utrikesministrarna till att tala och tänka inför hela klassen. Ministrarna har 
således genomgående beskrivit aktiviteten och interaktionen som utmanande 
och engagerande. Dessa utsagor av utrikesministrarna motsvaras också av 
liknande utsagor hos övriga elever. De har alltså agerat journalister under 
regionrådet och ställt frågor till utrikesministrarna:

Roliga eftersom alla länder hade sina egna pakter och hemligheter. Nöd-
vändiga eftersom alla skulle få veta vad som hände och som en bekräf-
telse på att pakter var slutna eller brutits (Kvinna 18 år i land C, 1)

Mycket intressanta! Spännande att höra allas argument och förslag, och 
se hur alla levde sig in i rollen. Då hade nervositeten släppt och man var 
inne i spelet (Kvinna 18 år i land D, 1)

De var intressanta och roliga. Det var särskilt kul att se hur folk klev in 
i sina roller och började prata svävande och med väl valda ord (Kvinna 
18 år i land A, 2)

Intressant att höra vad de andra länderna hade kommit fram till även 
fast det var lögner alltihop (Kvinna 18 år i land C, 2)

Man fick respons från resten av länderna. Skulle vara roligare med fler 
öppna debatter (Kvinna 18 år i land C, 2)

Regionråden var spännande och man kunde dra paralleller till verklighe-
ten. Det förhöjde känslan av realitet (Kvinna 18 år i land C, 2)
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Det var jätteintressant för då fick man höra vad de andra länderna hade 
för planer och kunde då planera hur man själv skulle agera (Kvinna 18 
år i land D, 2)

Jag tyckte det var bra att man fick veta en massa skaller från dom andra 
länderna (Man 18 år i land C, 3)

Det var värt att vara med. Mycket intressant. Jag kände mig så inne i 
rollen, jag fick ansvara för landet (Kvinna 18 år i land A, 4)

Intressanta och roliga. Man blev ofta förvånad över vad de andra län-
derna beslutat om (Man 17 år i land D, 5)

Komiska, kul när alla började prata som politiker. Kändes som ett lajv-
spel och man kom på sig själv med att vara helt inne i debatten (Kvinna 
18 år i land E, 5)

Jag tycker det var mycket intressant, dels att höra hur de andra plane-
rade under olika förutsättningar och hur alla problem löste sig på olika 
sätt (18 år i land E, 6)

Väldigt intressanta, det var roligt och lärorikt. Det var roligt att bestäm-
ma själv och försöka utveckla sitt egna land (Man 16 år i land A, 7)

Det var intressant och roligt att se och höra klasskamraterna gå in för 
sina roller och försvara sitt land (Kvinna 16 år i land A, 7)

Roligt för då fick man veta vad de andra tänkte och det var väldigt in-
tressant (Kvinna 17 år i land A, 7)

Intressanta eftersom vi där fick en bild av vad de andra länderna hade 
för mål och gjorde. Man fick också en ganska bra bild av stämmningen 
mellan länderna (Kvinna 17 år i land B, 7)

… roligt att ställa frågor till utrikesministrarna (Kvinna 16 år i land B, 7)

Bra. Kul att se hur bra kompisarna kunder improvisera (Kvinna 16 år i 
land C, 7)

Bra, så att man fick en översikt över de andra länderna. Det var roligt 
eftersom alla spelade sina roller. Man såg personerna som andra (Kvinna 
16 år i land E, 7)
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En summering av tabell 2 och svarsexemplen ovan ger ett generellt svarsmönster 
som kan sammanfattas i följande figur:

Rolltagandet beskrivs således som engagerande av många. Uppenbarligen har 
många elever tillägnat sig sin roll och gått in i denna. Flera uttrycker också 
intresse för att lyssna på kamrater som spelar sin roll. Uppenbarligen har 
interaktionen skapat stort intresse – och förståelse för strukturen i spelet som 
helhet. Den öppna dialogen deltagarna emellan har gett ökad kunskap för alla 
om vad som pågår i förhandlingarna mellan de olika smågrupperna – även om 
också ett flertal uttrycker skepsis mot sanningshalten i vad utrikesministrarna 
sa vid regionrådet. 

B) Vilka tankar och känslor uttrycks för arbetet inom 
gruppen och för förhandlingarna med de andra grupperna? 
Efter regionrådet har så spelet fortsatt med förhandlingar mellan de olika 
grupperna/ regeringarna. Dessa förhandlingar har då löpt parallellt med 
fortsatta interna diskussioner inom grupperna/regeringarna. Enkätens följande 
två frågor handlar om hur det interna samarbetet fungerade och hur förhand-
lingarna med de andra grupperna upplevdes. Det första svaret är överraskande 
tydligt: samarbetet inom den egna gruppen beskrivs av de allra flesta med 
utsagor som kan kategoriseras som bra eller mycket bra samarbete (108 elever). 
Rollspelets grupparbete har helt klart varit en positiv upplevelse för de flesta.

Mötet med de andra grupperna i förhandlingar har 
uppenbarligen engagerat eleverna

Det är också intressant att konstatera att det också här är en liten grupp som 
avviker från majoriteten – 8 elever beskriver arbetet inom gruppen som dåligt 
samarbete. En närmare analys visar dock att det inte är samma elever som in 
tidigare frågor beskrivit ointresse. Det är inte genomgående samma elever som 
avviker från majoriteten. Det betyder alltså att det inte är en specifik grupp som 
känner sig genomgående alienerade till aktiviteterna.

Figur 6.2 ” Vad tycker Du om genomförandet av regionråden?”. Svarsmönster.

rolltagande + handling + socialt möte/interaktion       intresse
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Elevsvaren kring hur samarbetet inom regeringen fungerade innehåller också 
utsagor som beskriver hur arbetet fungerade och motiverar de positiva, i några 
fall negativa, känslorna. Vanligast är att samarbetet beskrivs som ett gemensamt 
arbete – men i vissa fall med en klar uppgjord arbetsdelning inom gruppen och 
med individuella initiativ.

Samarbetet inom grupperna, regeringarna, har främst handlat om förhand-
lingarna med de andra grupperna och det är tydligt att interaktionen inom den 
egna gruppen svetsats samman. Det gemensamma intresset gentemot övriga 
grupper – och möjligheten att främja den egna gruppen, det egna landet, genom 
överenskommelser med de andra grupperna har stimulerat samarbetet. Mötet 
med de andra grupperna i förhandlingar har uppenbarligen engagerat eleverna 
– men också samtidigt ofta varit svårt och ibland jobbigt.

Bra till en början. Men vi kom i kläm. Alla ville förhandla med oss och 
vi blev oense. En i gruppen tyckte vi skulle ta det förslag som innebar 
att vårt land skulle komma i krig för spänningens skull (Kvinna 19 år, 
finansminister i land D, 1)

Mycket bra. Vi kände oss starkt hotade av militärdiktaturen. Vi ingick 
därför en militärallians med land A och C. Jag fick en bra inblick i hur 
det går till på den internationella scenen (Man 18 år, finansminister i 
land E, 1)
 

Tabell	3.	”Vad	tycker	Du	om	hur	arbetet	inom	Din	regering	fungerade?”

Kategorisering a
1. Mycket bra 21
2. Bra samarbete 87
3. Dåligt   8
4. Övriga   9 

 S:a 125

Kategorisering b
1. Gemensamma diskussioner/gemensamma beslut 47
2. Arbetsdelning   9
3. Individuella inititativ  23
     
  S:a 79
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Bra vi delade upp arbetet och försökte förhandla. Det blev också väldigt 
stressat när man försökte komma överens med andra under tidspress 
(Man 18 år, statsminister i land E, 1)

Det fungerade bra. Vi delade upp länder som vi skulle tala med emel-
lan oss. Vi delade också in problemen mellan oss (Kvinna 18 år, miljö-/
finansminister i land B, 2)

Det fungerade väldigt bra till följd av att vi först diskuterade vad vi 
skulle göra och efter enskilda samtal med något annat land samlades vi 
och summerade allt (Kvinna 19 år, statsminister i land E, 2)

Det fungerade bra, vi körde med mycket samarbete med andra länder – 
intriger (Kvinna 16 år, finansminister i land C, 4)

Okej. Vi diskuterade och så. Men vissa blev mycket mer engagerade än 
andra så några satt bara och var tysta och jag till exempel som blev väl-
digt engagerad vill egentligen hjälpa dem att komma igång men gjorde 
inte det för att det var så mycket jag vill ordna och fixa så att det blev bra 
(så som jag tyckte var bra) (18 år utrikesminister i land C, 5)

 – inget svar från annan medlem i samma regering (18 år, försvarsminis-
ter i land C, 5)

Bra, men vissa bestämde mer än andra, det vill säga utrikesministern tog 
tag i det mesta men det var bra (ytterligare ett svar från samma regering 
(Kvinna 17 år, miljö-/socialminister i land C, 5)

Vårt arbete fungerade jättebra. Vi arbetade med att försöka få ett sjysst 
samhälle för alla länder och jag tror väl att vi lyckades (18 år president 
i land E. 6)
 
Bra. Inga beslut togs i gruppen utan att alla accepterade det. Men en 
medlem i gruppen var inte alls lika insatt som oss andra och hon var 
borta under de flesta diskussionerna och även fast vi skrivit upp och 
sagt allt som hon skulle säga som utrikesminister på stormötena var det 
mestadels fel (Man 16 år, statsminister i land A, 7)

Vi fungerade bra tycker jag. Alla vi hade idéer som vi genomförde. Vi 
diskuterade och genomförde det gruppen enats om (Kvinna 16 år, den 
omnämnde utrikesministern i land A, 7)
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Arbetet inom min regering fungerade, men det kanske inte var så orga-
niserat hela tiden… eftersom det var många människor… (Kvinna 16 år, 
finansminister i det omnämnda land A, 7) 

Fungerade bra. Även fast vårt land var diktatur så bestämde alla i grup-
pen vad vi ska göra (Man 17 år, först statsminister i militärdiktaturen, 
sen enbart medlem i militärdiktaturens regering, land B ,7)

Bra när vi blev eniga. Statsministern avsattes och det blev mer demokra-
tiskt (Man 17 år, först finansminister, sen utrikesminister i militärdikta-
turens regering, land B, 7)

Vårt arbete fungerade väldigt bra… Vi diskuterade allt tillsammans inn-
an vi gjorde något (Kvinna 17 år, statsminister i militärdiktaturen, land 
B, 7, tydligen efterträdare till den förste statsministern)

Jättebra. Ingen bestämde mer eller mindre än någon annan. Vi pratade 
och fattade sedan ett beslut (Kvinna 18 år, statsminister i land C, 7)

Vi tog in alla förslag och pratade igenom dem. Sen röstade vi i vår reger-
ing för en enad ståndpunkt. Efter det åkte jag till respektive land som vi 
skulle förhandla med (Man 16 år, utrikesminister i land D, 7) 

Bra! Vi diskuterade och skrev ner anteckningar, drog slutsatser. BRA!! 
Men det var för lång tid mellan regionmötena, man gjorde lite allt möj-
ligt, tog det lugnt i stället (Kvinna 16 år, miljöminister i land E , 7)

En summering av tabell 3 och svarsexemplen ovan ger ett generellt svarsmönster 
som kan sammanfattas i följande figur:

Figur 6.3 ”Hur fungerade arbetet inom Din regering?”. Svarsmönster.

Genomgående beskrivs alltså samarbetet i positiva eller mycket positiva 
ordalag. Det gemensamma beslutsfattandet betonas av många – vissa grupper 
har en mer utvecklad arbetsdelning. 

Vi + De andra + beslutsprocess/handling       bra samarbete
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Denna komplexitet har samtidigt väckt olika känslor – både 
positiva och negativa

Även mötet med de andra grupperna har väckt känslor hos många. I tabell 4 
har 99 svar som innehåller känslor kategoriserats och summerats – i vissa fall 
har känslor ej uttryckts – endast en beskrivning av interaktionen – och i vissa 
fall har olika känslor uttryckts av samma elev. 

Denna tabell uttrycker alltså endast känslor som elever uttryckt i svaren. Det 
mest intressanta med enkätsvaren är dock de komplexa situationsmodeller de 
uttrycker. Speldeltagarna minns vid enkättillfället en mängd olika situationer 
med olika relationer till de övriga grupperna. Det är uppenbart att mötet i 
förhandlingarna varit komplexa och tvingat eleverna till ett tänkande där 
hänsyn måste tas till ett flertal perspektiv samtidigt. Denna komplexitet har 
samtidigt väckt olika känslor – både positiva och negativa. 

Man insåg att det är väldigt svårt att tillmötesgå allas krav och att man 
måste kompromissa, även om vi gjorde det mest för syns skull (Man, 18 
år, statsminister i land B, 1)

Det var svårt att komma överens, näst intill omöjligt, så man kan ju 
förstå hur det är i verkligheten (Kvinna, 18 år, miljöminister i land C, 1)

Det var mer komplicerat än man trodde. Alla höll på sitt och hade svårt 
att kompromissa. Men så verkar det ju vara i det verkliga livet också, så 
det var väldigt nyttigt att inse hur pass svårt det ärnär regeringar har olika 
mål, och olika sätt att nå målen (Kvinna, 19 år, finansminister i land D, 1)

Det var mycket ekonomiska mutor och erbjudanden. Dessutom hot om 
indraget bistånd. Då märker man att det finns nog mycket sådant där ute 
i verkligheten (Kvinna, 18 år, statsminister i land D, 1)

Tabell	4.	”Hur	upplevde	Du	förhandlingarna	med	de	andra	regeringarna?”

1. Roligt 62
2. Svårt 30
3. Jobbigt   7
  S:a 99 



182

Först tänkte jag: lätt som en plätt! Klart att land D nappar på vårt erbju-
dande. Men det visade sig svårare än jag trodde. Det gick runt i en ond 
cirkel, man blev fast och blev sen tvungen att ge efter. Men jag tyckte 
det var kul att förhandla, snacka med de andra, komma fram till något 
(Kvinna, 17 år, utrikesminister i land E, 1)

Det var jobbigt när man kände att landet man förhandlade med skulle 
bli arga om man inte antog deras anbud eller förslag. Man ledde kanske 
in dem på fel spår så länge som möjligt och det kändes lite fel men dock 
helt realistiskt (Kvinna, 18 år, statsminister i land A, 2)

De var intressanta därför att alla olika länder hade olika förutsättningar 
och att på det sättet kunde man försöka utnyttja de andra länderna till 
sin egen fördel (Man, 18 år, inrikesminister i land A, 2)

Det gick ganska bra fastän många agerade under grupptryck. Men det 
jag inte gillade var att det var så mycket smutskastning (Kvinna, 18 år, 
statsminister i land C, 2)

Interaktionen har stimulerat tänkandet vilket också i många fall medfört 
jämförelser med den verkliga världen – se citat både ovan och nedan. 
Spelets interaktion skapar känslor och utvecklar samtidigt tankar och 
associationer med andra erfarenheter. 

Förhandlingarna gick bra och man kunde lära sig mycket om hur det 
kan gå till i verkligheten och samtidigt var det kul (Man, 17 år, utrikes-
minister i land A, 3)

Jag kände mig som värd när andra representanter av olika länder kom 
till mig och förhandlade om olja (vår tillgång). Jag fick veta att man 
måste välja det bästa valet som olika länder erbjöds för att kunna få vår 
tillgång (Kvinna, 18 år, statsminister i land A, 4)

Det var två länder som vi inte kom överens med. De trodde att de var 
som USA (Man, 16 år, utrikesminister i land A, 4)

Man såg saker ur deras synvinkel och förstod hur svårt det måste vara 
för länder att kompromissa i verkliga livet (Kvinna, 18 år, utrikesminis-
ter i land A, 5)

Man upptäckte att man måste göra alla nöjda. Man upptäckte hur svårt 
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regeringen har det att det är mycket att tänka på hela tiden (Kvinna, 17 
år, utrikesminister i land B, 5)

Jag ville ha krig men alla fjantade sig bara, kanske borde flytta till USA… 
hehe. Jag lärde mig hur jag skulle lägga fram mitt förslag så dom lät mest 
lättköpta (Man, 17 år, utrikesminister i land D, 5)

Jag förhandlade om pengar. Det var roligt att försöka få en bra kom-
promiss med de andra länderna (Man, 17 år, finansminister i land D, 5)

Det gick bra. Man lär sig själv spela ett spel och samtidigt att försöka se 
igenom andras spel (Kvinna, 18 år, biståndsminister i land D, 5)

Vi hade det bäst från början och fick reda på i slutet av spelet att vi blivit 
blåsta. Det finns många skurkar i världen (Kvinna 18 år, kulturminister 
i land E, 5)

Dom upplevde jag som så att det fanns vissa länder som vägrade samar-
beta på grund av olika saker medans dom flesta var väldigt samarbetsvil-
liga. Mina känslor är splittrade (18 år, president i land E, 6)

Dom var ju dumma i huvudet. Alla utom land A. man blev frustrerad av 
att dom inte var nöjda (Man, 17 år, finansminister i land E, 6)

Det var lite problematiskt ibland, svårt att komma överens och man vå-
gade inte riktigt lita på dom andra heller. Därför fick man skriva avtal hela 
tiden. Politiker är inte att lita på (Man, 17 år, finansminister i land E, 6)

Förhandlingarna var tuffa. Det är svårare än man tror. Man ville inte 
missa chansen men ändå få ut så mycket som möjligt av det vi förhand-
lade om. Mycket lärorikt! (Kvinna, 16 år, miljöminister i land A, 7)

Kul, man kände sig viktig. Man förhandlade om stora saker. Man lärde 
sig argumentera (Kvinna, 16 år, försvarsminister i land B, 7)

En av regeringarna var väldigt envisa om att de skulle ha det bäst, så 
man blev lite irriterad på dem. Vi gick i union med två länder vilket fak-
tiskt var ganska bra (Man, 16 år, utrikesminister i land C, 7)

Jag upplevde förhandlingarna som roliga och lärorika. Det kändes som 
på riktigt med alla små överenskommelser och argumenteringar om in-
vesteringar och inkomster (Man, 16 år, utrikesminister i land D, 7)
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Det var roligt men relationerna var mest baserade på tidigare relationer 
eleverna emellan (Man, 16 år, finansminister i land D, 7)

Det sista citatet avviker från övriga – att tidigare elevrelationer var viktiga. 
Övriga svar ger inga sådana indikationer. Förhandlingarna – kommunikationen 
mellan eleverna – beskrivs i termer av autentisk kommunikation kring de 
problem som spelaktiviteten innehöll. Enkätsvaren ger många uttryck för att 
denna interaktion inom och mellan grupperna har skapat många minnen hos 
deltagarna med relativt sofistikerade bilder av internationella relationer. De 
handlar om insikten av att olika parter har olika intressen och perspektiv och 
att det finns ett handlingsutrymme för olika aktörer. Detta kan leda till både 
samarbete och konflikt. Vid enkättillfället gör också många elever reflektioner 
med jämförelser baserade på sin uppfattning om den verkliga världen. 

Som tidigare påpekats är det omöjligt att vid dessa enkätsvar – liksom vid 
alla övriga – avgöra när dessa reflektioner kommit till stånd. Vi måste anta 
att reflektionerna utvecklats i en process under och efter genomförandet av 
spelaktiviteten. Elevernas samtal med klasskamraterna i den egna gruppen och 
de andra grupperna – under och säkert även efter spelaktiviteten – kan sägas ha 
skapat känslomässiga och intellektuella situationsmodeller av internationella 
relationer. 

En summering av tabell 4 och svarsexemplen ovan ger ett generellt 
svarsmönster som kan sammanfattas i följande figur:

Figur 6.4 ”Förhandlingarna med andra regeringar?”. Svarsmönster.

Enkätsvaren om samarbetet inom gruppen och mötena med de andra grupperna 
paras överlag med en positiv uppskattning om den egna insatsen. Eleverna 
är genomgående nöjda med denna och beskriver den som viktig, vissa med 
tillägget att den var en del av gruppens arbete. 

Vi + De andra + samarbete/förhandling       roligt + svårt/jobbigt

Tabell	5.	”Vad	tycker	Du	om	Din	egen	insats	i	spelet?”

1. ”Jag är nöjd med min insats och den var viktig 
     för spelet/regionen” 70
2. ”Jag är nöjd med min insats, men den var en del 
    av gruppens arbete” 36
3. ”Jag är missnöjd med min insats som var oviktig” 11 
4. Övriga   8
  S:a 125
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Bra, jag kom med idéer som fick stor betydelse och jag kunde förklara 
för de andra när de inte förstod (Kvinna, 18 år, statsminister i land A, 1)

Nöjd, fick igenom det jag ville och skapade bra dialog med andra reger-
ingar (Man, 18 år, stats- respektive utrikesminister i land B, 1)

Jag tycker det jag sa accepterades av gruppen. Jag vet inte om det hade 
någon betydelse för spelets utveckling (Kvinna, 16 år, statsminister i land 
C, 1)

Jag anser att jag bidrog aktivt även om jag inte var beslutsfattande i 
gruppen. Jag framförde mina åsikter och synpunkter och fick igång spe-
let i början när det var lite trögt och oklart (Kvinna, 18 år, statsminister 
i land A, 2)

Jag tycker att vi arbetade bra som ett lag och mina idéer födde nya 
hos andra i laget. Det var kanske inte enbart mina handlingar utan hela 
gruppens (Kvinna, 19 år, utrikesminister i land B, 2)

Vi brainstormade mycket inom gruppen och vi bollade idéer och idéer 
födde andra idéer. Jag tyckte att min egen insats var bra. Jag kom med 
idéer som hade betydelse (Kvinna, 18 år, miljö- respektive finansminister 
i land B, 2)

Vår regering C hade mycket inflytande vilket var kul. Vad vi sa och gjor-
de påverkade de andra länderna mycket. Vi arbetade i en grupp så var 
enskilds idéer utvecklades till allas gemensamma. Bra grupparbetsöv-
ning! (Kvinna, 18 år, miljö- respektive kulturminister i land C, 2)

Jag hade inte så mycket idéer från början för jag förstod inte riktigt vad 
vi höll på med men när jag kom igång stormade det lite idéer faktiskt 
(Kvinna, 16 år, utrikes- respektive statsminister i land B, 4)

Mina idéer fick betydelse vilket förmodligen berodde på att jag blev så 
organiserad. Jag sprang runt och fixade så att vi kunde avsätta det landet 
som var militärdiktatur (18 år, utrikesminister i land C, 5)

Vi samarbetade så jag tycker att alla hade lika stor inverkan. Sen om just 
mina idéer hade betydelse minns jag inte (Kvinna, 18 år, kulturminister 
i land E, 5)
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Jag tog min roll som diktator på största allvar. Mina och mina ministrars 
handlingar inspirerade de andra till att hota oss med krig. Så… vi fick 
dem att enas för att militärt demokratisera vårt land. Allt lag B:s för-
tjänst! (Kvinna, 18 år, statsminister i land B, 6)

Ja, jag är en idérik människa med mycket fantasi som kom med många 
bra idéer och även mindre bra förslag (Kvinna, 16 år, finansminister i 
land A, 7)

Jag var diktator och ”dog” senare och startade egen terrorist grupp i 
norra C-landet. Kul (Man, 17 år, statsminister i land B, 7)

Jag gjorde så gott jag kunde. Vissa idéer var bättre än andra. Man kom 
med en idé och så byggde alla på den (Kvinna, 16 år, utrikes-, försvars- 
respektive statsminister i land B, 7)

I början 0!! Men jag fick vara med och bestämma och komma med idéer! 
Det var roligt (Kvinna, 16 år, miljöminister i land E, 7) 

En summering av tabell 5 och svarsexemplen ovan ger ett generellt svarsmönster 
som kan sammanfattas i följande figur:

Figur 6.5 ”Vad tycker Du om Din egen insats i spelet?” Svarsmönster.

C) Vilka tankar och känslor uttrycks över spelets förlopp, 
resultat och lärdomar?

Enkätens sista fråga innebar att eleven skulle försöka sammanfatta spelets 
förlopp, resultat och lärdomar. Den var som de övriga en öppen fråga men gav 
än mer utrymme för individuella tankar. I tabell 6 har elevutsagorna beskrivits i 
några olika kategorier. (Sammanlagt är här 310 olika elevutsagor kategoriserade 
vilket alltså innebär att samma elev här har gett flera olika utsagor). 

Elevernas värdering av spelförloppet visar genomgående på 
en förmåga att distansera sig från den egna insatsen och se 
förloppet från sidan

Egna idéer + acceptans/respons       nöjd/viktig/delaktig”
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För det första kan konstateras att 82 elever gör en värdering av spelets utgång 
och jämför det med om det hade varit på riktigt. Värderingen innebär alltså att 
man uppfattat ett resultat av spelet – ett förlopp som kan värderas som bra eller 
dåligt. Det är intressant att många distanserar sig från huruvida det egna landet 
vunnit eller ej, utan ser på resultatet för regionen som helhet. Även om många 
upplevt spelet som positivt så har man också kunnat beskriva utgången som 
dålig eller beroende på synvinkel/perspektiv (59 elever).

Genomgående görs jämförelser av spelförloppet och 
verkligheten – och dess aktörer och deras intressen. 
Överhuvud handlar tankarna om samspelet mellan aktör 
och struktur

Elevernas värdering av spelförloppet visar genomgående på en förmåga att 
distansera sig från den egna insatsen och se förloppet från sidan. Genomgående 
använder man spelförloppet för att göra jämförelser med den verkliga världen: 

Tabell	6.	”Tycker	Du	utvecklingen	blev	bra/dålig	i	spelet?	Kan	Du	förklara	
varför	den	blev	som	den	blev?	Tycker	Du	att	du	lärde	Dig	något	av	spelet?

Kategorisering a: Värderingar
1. ”Bra exempel för utvecklingen i verkliga världen” 23
2. ”Dåligt exempel för utvecklingen i verkliga världen”  44
3. ”Bra eller dåligt exempel beror på synvinkel/perspektiv”  15
  S:a 82

Kategorisering b: Förklaringar/lärdomar
1. ”Realistiskt/lärorikt” 35
2. ”Svårt förhandla/lösa konflikter/organisera ett land” 31
3. ”Lärdomar kring förhandlings- /beslutsprocesser” 24
4. ”Lärdomar kring aktörers intressen/motiv” 29
5. Övriga 9
  S:a 128
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Utvecklingen i regionen gick rätt illa. Vi tog vår roll som militärdiktatur 
alltför seriöst. Vi var alltför skickliga taktiker (Kvinna, 18 år, finansmi-
nister i land B, 1)

Dålig utveckling, alla är så egotrippade och vill endast att sitt land ska gå 
bra och jag tycker att det är så i dag också. Även fast vi säger att vi bryr 
oss och att vi hjälper men ibland undrar man om det verkligen stämmer. 
Om världen ska bli bättre så måste alla se till det hela och släppa på vapen 
och sina principer och hjälpas åt (Kvinna, 18 år, miljöminister i land C, 1)

Min inställning till allians var ju nej, för jag tycker att ett land ska hålla 
sig neutralt om det ej har något med konflikten att göra. Så det hade ju 
varit bra i verkligheten. Sedan att man blir väldigt egoistisk och bara vill 
ha pengar åt sitt land är ju kanske inte ett bra tecken i association till 
verkligheten. Jag har lärt mig att ekonomi och storhetsvansinne spelar 
de två största rollen, dolda som öppna, länder emellan här i världen 
(Kvinna, 18 år, statsminister i land D, 1)

Utvecklingen var klart dålig. De militärt starka länderna använde sin 
militära styrka till att pressa andra och krig var på väg mot slutet (Man, 
18 år, finansminister i land E, 1)

Ett dåligt exempel. Ett land tar makten helt och hållet. Krigar för att 
få det de vill ha = mer makt och pengar. Lämnar andra länder fattiga 
(Kvinna, 17 år, utrikesminister i land E, 1)

Dåligt. Centrumön blev exploaterad och vi startade krig. Ganska realis-
tiskt (Kvinna, 18 år, president (statsminister) i land B, 2)

Eftersom vi startade krig skulle det kanske inte varit så bra i ett verkligt 
spel (Kvinna, 18 år, försvarsminister i land B, 2)

Dåligt! Situationerna var realistiska och jag drog hela tiden paralleller 
till verkligheten. Utvecklingen gick åt det hållet = på grund av samar-
betsproblem mellan länderna (Kvinna, 18 år, försvarsminister i land B, 2)

Dåligt, alla betedde sig som maktgalna diktatorer (Man, 18 år, finans- 
respektive försvarsminister i land D, 2)

Både bra och dåligt. Jag tror att utvecklingen som den blev var väldigt 
verklighetstrogen (Kvinna, 19 år, statsminister i land E, 2)
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Dåligt. Alla länder ville kriga. Spelet var kul och jag lärde mig lite om 
hur det fungerar i världen (Man, 17 år, försvarsminister i land B, 3)

Nej det vart kaos med utvecklingen, gick varken framåt eller bakåt, stod 
still. Jag lärde mig lite och fick en bild av verkligheten i ett sånt problem 
(Man, 17 år, statsminister i land C, 3)

Det var inget vidare, håll på att bli krig och sånt. Mer förståelse för po-
litiken (Man, 17 år, utrikesminister i land D, 3)

Det blev ett dåligt exempel på hur det bör gå till för vi blev för själviska 
och kunde inte diskutera. Jag lärde mig inget speciellt (Man, 16 år, fi-
nansminister i land B, 4)

Vi gick ju i krig ganska fort, det var ju bara för att det var kul att kriga 
det skulle man ju inte gjort i verkligheten (Man, 16 år, utrikesminister i 
land E, 4)

Det blev bra. Men man glömde bort att det var verkliga människor och 
händelser det handlade om. Så är det kanske på riktigt också. Ledare 
glömmer bort vilka och vad det handlar om. Det blir som ett spel. Då 
måste folk påminnna dem och det kunde ju inga göra i spelet (18 år, 
utrikesminister i land C, 5)

Jag vet faktiskt ej om det blev bra eller dåligt. Men jag lärde mig om kon-
flikter och lösningar till dem (Kvinna, 18 år, biståndsminister i land D, 5)

Nja, det blev ju inte någon utopi direkt. Men det gick ju inte heller åt hel-
vete. Allt var krångligt segt och byråkratiskt. Det gick sådär. Jag tycker 
ännu mindre om systemet (Man, 17 år, finans- respektive miljöminister 
i land E, 6)

Utvecklingen blev lik den värld vi har i dag och därför kan jag inte säga 
om det är bra eller dåligt. Majoriteten höll med om nedrustning men det 
fanns en eller kanske två länder som struntade i resten av länderna. Jag 
lärde mig att hur vi än gör så kommer det alltid finnas olika tycken bland 
länderna i världen (Man, 16 år, statsminister i land A, 7) 

Bra utveckling men ändå inte med falska löften och avveckling och fred. 
Jag tyckte spelet var jätteroligt och vill spela igen och längre!!! (Man, 17 
år, finans- respektive utrikesminister i land B, 7)
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Dåligt. Land D som ju var fattigt förbättrade ingenting för folket, de 
rustade bara upp armén till F & G gick in med FN:s stöd och tog över. 
Våra länders union fungerade däremot bra och var ett bra sätt att hjälpa 
varandra att utveckla länderna (Kvinna, 17 år, skolminister i land B, 7)

Det blev en dålig utveckling, lite för fientligt. Det blev så för att alla län-
der ville ha olja men endast ett land fick det (Kvinna, 18 år, statsminister 
i land C, 7)

Ja utvecklingen gick bra för A, B och C men inte för E och D. Det blev 
som det blev eftersom A, B, C gick i union vilket skapade problem för 
oss (Kvinna, 16 år, statsminister i land E, 7)

Då skulle det aldrig sett ut på det här sättet. Allt skulle vart annorlunda, 
med tanke på att det nu var på låtsas och vi är så unga (Kvinna, 16 år, 
miljöminister i land E, 7) 

En summering av tabell 6a och svarsexemplen ovan ger ett generellt svarsmönster 
som kan sammanfattas i följande figur:

Figur 6.6a ”Tycker Du utvecklingen blev bra/dålig i spelet ?” Svarsmönster.

Elevutsagorna kring förklaringar till spelförloppet eller lärdomar av spelet 
visar en stor variationsrikedom (128 olika elevutsagor). Uppenbarligen har 
spelet väckt många tankar i olika riktningar – spelredskapet har inte varit en 
bur som drivit fram homogena slutsatser! 

Genomgående görs jämförelser av spelförloppet och verkligheten – och 
dess aktörer och deras intressen. Slutsatser dras om hur man uppfattar att 
verklighetens strukturer ser ut. Överhuvud handlar tankarna om samspelet 
mellan aktör och struktur: 

Det som hände i spelet kan mycket väl hända i verkligheten. Alltihop 
kändes mycket realistiskt. Man märkte tydligt hur ekonomiska intressen 
spelar stor roll för hur ett land agerar i konflikter (Man, 18 år, stats- res-
pektive utrikesminister i land B, 1)

Jag tycker att jag lärt mig mycket av spelet. Ett exempel är jag inser 
hur komplicerat det är att fatta beslut som gynnar alla inblandade. Och 

konflikt/samarbete + jämförelse verkligheten = bra/dålig utveckling 
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framför allt har jag lärt hur lång tid det tar!! (Kvinna, 19 år, finansmi-
nister i land D, 1)

Utvecklingen blev ett bra exempel på hur utvecklingen i världen går till 
(Kvinna, 16 år, försvarsminister i land B, 4)

Det som hände emellan länderna i spelet har ju hänt i verkligheten (USA/
IRAQ). Jag lärde mig att krig kan deklareras på de mest dummaste an-
ledningarna (Man, 16 år, försvarsminister i land E, 4)

Jag vet inte om jag lärde mig nåt. Det var ett bra exempel på verkligheten 
annars (Kvinna, 17 år, inrikesminister i land D, 5)

Jag tycker jag lärde mig mycket för jag har ofta tänkt på det efteråt och 
jämfört spelet med verkligheten (Kvinna, 18 år, statsminister i land E, 5)

Man blir medveten om hur det kan vara i världen. Hur allt går till. Man 
blir lätt blåst (Kvinna, 18 år, kulturminister i land E, 5)

Det blev nog som världen är i dag. De flesta länderna struntade i U-lan-
det (till en början) och startade krig mot diktaturen. Det är inget bra ex-
empel tycker jag. Man lärde sig hur svårt det är att se till egna intressen 
och samtidigt tänka på andras (Kvinna, 18 år, utrikesminister i land A, 6)

Ja, i början tog vi allting på allvar men i slutet när olika länder började 
bilda en union så vart det tråkigt och vi började sätta allt på vår militär-
styrka (16 år, finansminister i land E, 7)

Många elever betonar hur svårt de uppfattar att det är att förhandla och 
komma fram till gemensamma lösningar. Insikten att olika länder har olika 
strukturer och intressen har tydliggjorts:

Jag vet inte varför det blev som det blev. Jag har lärt mig att det är svårt 
att lösa konflikter, framför allt när man har olika värderingar (Kvinna, 
18 år, utrikesminister i land A, 1)

Det är lätt att sitta här uppe i Sverige och tycka en massa saker och tycka 
att allt verkar så lätt med det är det inte i verkligheten (olika kulturer, 
olika språk, olika uppfattningar) där alla tycker olika att vissa länder 
är ´bättre´ än andra, har mer makt och där orättvisan härjar och där 
pengar och vinstintresse är det enda som spelar roll. Då är det inte lätt 
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att komma överens (Kvinna, 17 år, utrikesminister i land E, 1)

Jag lärde mig hur det kan uppstå krig – anledningar och så vidare. Jag 
fick också se hur svårt det kan vara för ministrar i verkligheten (Man, 17 
år, utrikesminister i land A, 3)

Det jag lärde mig av spelet var att allt inte är så enkelt. Det krävs mycket 
planering och långa förhandlingar innan (Kvinna, 17 år, finansminister 
i land B, 6)

Flera elever har gjort lärdomar kring de internationella aktörernas interaktion 
– hur de agerar i olika förhandlings- och beslutsprocesser: 

Man lärde sig mycket om bundsförvanter och vikten av prioriteringar 
inom ett land. Samt hur officiella uttalanden kan/eller inte kan/påverka 
(Kvinna, 18 år, statsminister i land A, 2)

Vi kom aldrig fram till något bra slut, vilket också är svårt. Det blev nog 
så för att det är otroligt svårt att komma fram till lösningar som gör alla 
nöjda. Jag lärde mig mycket. Framför allt att se hur svårt det verkligen 
är. Det handlar inte bara om att ha rätt/fe” (Kvinna, 18 år, försvarsmi-
nister i land A, 2)

Man fick ju en känsla av att orättvisor är svåra att lösa. Att det fanns lite 
för mycket snålhet/girighet för att det skulle funka. Samt att det i många 
fall aldrig lönar sig att lösa problem… (Kvinna, 18 år, statsminister i 
land B, 6)

Flera har dragit slutsatser kring olika aktörers intressen och motiv: 

Alla var lite för makthungriga för att det skulle bli fredligt tror jag. Jag 
fick större förståelse för att beslut som regeringar fattar kan vara svåra 
att göra (Man, 18 år, utrikesminister i land E, 2)

Jag fick lära mig hur svårt det är att vara i den positionen (Man, 18 år, 
statsminister i land B, 3)

Ja, jag lärde mig en hel del. Hur det är att leva fattigt. Man hade inga 
chanser (18 år, finansminister i land D, 3)

Jag lärde mig att dom som sitter på så höga positioner har det svårt. Jag 
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vill bara säga att allt var skitkul och jag går gärna dit igen (Man, 17 år, 
statsminister i land E, 3)

En summering av tabell 6 b och svarsexemplen ovan ger ett generellt 
svarsmönster som kan sammanfattas i följande figur:

Figur 6–6b ”Förklaring till utvecklingen i spelet? Lärdomar”? Svarsmönster.

Många elever gör jämförelser den verkliga världen och egen förförståelse av 
hur världen fungerar. Det är omöjligt att avgöra om spelerfarenheten är en ny 
erfarenhet eller om den bekräftar tidigare erfarenheter. Det är svårt att veta om 
utsagan realistiskt innebär att eleven fått fördomar bekräftade eller innebär ny 
lärdom. Många ger dock uttryck för känslor och upplevelser av svåra/intensiva 
förhandlings- och beslutsprocesser. I dessa processer verkar också olika aktörers 
intressen och motiv ha konkretiserats för eleven. 

Diskussion: aktörs- och strukturgestaltning i 
klassrummet – rollspelets fysiska gestaltning och 
dess mentala representationer
Detta kapitel handlar om lärarens intention att eleven ska lära grundläggande 
begrepp, strukturer och processer inom internationell nutidshistoria. 
Anordnaren av ”Minister för en dag”, föreningen Folk och försvar, anger att 
syftet med rollspelet är att skapa intresse och engagemang för säkerhetspolitik 
och totalförsvarsfrågor: Vad ligger bakom utvecklingen inom internationell 
politik? Varför blev det som det blev? Historiska händelser och konflikter 
i omvärlden behandlas som till exempel: svältkatastrofer, terrorattentat, 
demonstrationer, gränsoroligheter och etniska gruppers krav på självständighet. 
Rollen för och betydelsen av organ som FN, EU och Nato tas upp. 

Undervisningens instruktion har varit baserad på ett rollspel under en 
halvdag där eleven varit minister i en regering i länderna A-F i Centrumregionen. 
Denna undersökning har varit baserad på en enkät med öppna frågor eleverna 
skrev någon eller några dagar efter undervisningen. Enkätens öppna frågor 
sökte få eleverna att uttrycka sina tankar och känslor rörande spelförloppet. 
Vad visar undersökningen av elevernas lärande? Har eleven lärt grundläggande 
begrepp, strukturer och processer inom internationell nutidshistoria? De 125 
gymnasieelevernas svarsmönster i enkätens frågor har ovan kategoriserats 
enligt följande: 

jämförelse med verkligheten + aktörsperspektiv + interaktion       komplexitet 
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– rolltagande + socialt möte/interaktion  intresse/förståelse

– rolltagande + handling + socialt möte/interaktion  intresse 

– vi + de andra + beslutsprocess/handling  bra samarbete 

– vi + de andra + samarbete/förhandling  roligt + svårt/jobbigt

– egna idéer + acceptans/respons  nöjd/viktig/delaktig

– konflikt/samarbete + jämförelse verkligheten  bra/dålig utveckling 

– jämförelse med verkligheten + aktörsperspektiv + interaktion  komplexitet 

Enkätsvaren kan betraktas som kvarlevor/fragment/vittnesbörd av elevernas 
tankar och känslor vid enkättillfället. Vad visar svarsmönstren av elevernas 
lärande av grundläggande begrepp, strukturer och processer inom internationell 
nutidshistoria vid detta tillfälle? Vad visar svarsmönstren av elevens användning 
av rollspelet som kognitivt redskap? Har rollspelet fungerat som ett redskap för 
tänkande kring internationell nutidshistoria?

Det mest tydliga resultatet kan för det första sägas vara att eleverna 
genomgående har svarat relativt utförligt och gett uttryck för en rad tankar 
och känslor. Vid enkättillfället har minnet av spelet uppenbarligen engagerat 
och varit utgångspunkt för tankar och känslor. Enkätformens öppna frågor 
har enligt min uppfattning fungerat väl för att få självständiga elevsvar som 
uttrycker tankar och känslor vid undersökningstillfället. Vad visar dessa 
minnen?

Elevens rolltagande och mentala scenarion/
situationsmodeller – betydelsen av känslomässigt 
engagemang och autentiska handlingar i sociala möten
I föregående kapitel har betonats betydelsen av elevens rolltagande och 
aktörsperspektiv för att skapa ett personligt förhållningssätt till det stoff som 
lärandet behandlar. Rolltagandet verkade ha betydelse för konstruktionen 
av scenarion och strukturperspektiv. Kombinationen av aktörs- och 
strukturperspektiv var utmärkande för förmågan att formulera en berättelse 
med slutpoäng, med någon form av mening. Svarsmönstren i denna enkät 
tyder på att ett känslomässigt engagemang i stoffet är en viktig del i processen 
där eleven genomför rolltagandet. Elevsvaren är – särskilt vad gäller de 
inledande frågorna kring spelets igångsättande – präglade av positivt intresse 
och beskrivningar av bra samarbete, roliga/svåra/jobbiga möten samt en 
nöjd attityd. Det känslomässiga engagemanget verkar gå hand i hand med 
utvecklandet av ett personligt förhållningssätt i förhållande till spelet. 

Enkätsvaren visar att rolltagandet sker i många fall stegvis i samband 
med mötet med de andra gruppmedlemmarna och i mötet med de andra 
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grupperna. Stegvis möter individen i denna process ny information som har 
betydelse för den egna rollen, för den egna gruppen och för helheten i spelet. 
Stegvis bygger eleven på så vis upp sin förståelse för situationen/strukturen i 
spelet. Rolltagandet och aktörsperspektivet blir successivt integrerat med ett 
strukturperspektiv och en mental ”situationsmodell”. 

Klassrummets fysiska gestaltning av fem länders 
regeringar och deras förhandlingar motsvaras av mentala 
situationsmodeller med aktörer i samarbete och konflikt

Det är viktigt att påpeka att dessa successiva möten med nytt stoff och 
med andra aktörer i spelet äger rum samtidigt som eleven minns sina egna 
handlingar – samtal i grupp och helklass, förhandlingar och beslutsprocesser. 
Dessa handlingar är vad jag skulle vilja kalla autentiska handlingar eftersom 
de har betydelse för spelets utveckling och för hur undervisningssituationen 
utvecklas. Handlingarna har en faktisk påverkan på hur de sociala mötena 
inom och mellan grupperna utvecklas och för spelförloppet. De har därmed en 
betydelse, en mening, som skapar känslor.

Svarsmönstren ovan tyder på att de allra flesta eleverna tillägnat sig rollspelets 
struktur med dess rolltagande, situationens problematik och händelser samt 
dess resultat. Spelets narrativa struktur med aktörer, situationer, händelser och 
slut framträder tydligt i svarsmönstren. 

De flesta elever minns således väl vad som har hänt i spelet och uttrycker sina 
tankar och känslor kring förloppet. Det tyder på att rollspelet har fungerat som 
ett redskap som underlättar för elevens minne att återge och värdera innehållet 
i undervisningen. Elevernas minnen och värderingar av vad som hänt under 
lektionen präglas av spelets aktörs- och strukturperspektiv. Klassrummets 
fysiska gestaltning av fem länders regeringar och deras förhandlingar motsvaras 
av mentala situationsmodeller med aktörer i samarbete och konflikt. 

Rollspelets slut – har eleven skapat mening? Rollspelet som 
”rituellt rum” mellan verklighet och fantasi, som redskap för 
jämförelser och historiskt tänkande
Har rollspelet medfört att eleven fått förståelse för grundläggande begrepp, 
strukturer och processer inom internationell nutidshistoria? Har rollspelet varit 
ett narrativt redskap som inte bara skapat mentala situationsmodeller med 
strukturer och aktörer utan även lett fram till ett slut en poäng med ett resultat? 
I enkätens slutfråga har 310 olika elevutsagor kategoriserats och beskrivits och 
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de visar att spelet gett upphov till en rad olika värderingar och slutsatser. Jag 
skulle vilja uttrycka det så att spelet fungerat som en öppen referensram som 
givit upphov till ett mångfacetterat tänkande med ett integrerat aktörs- och 
strukturperspektiv. Eleven har lärt att tänka med aktörernas glasögon och med 
insikten att olika aktörer har olika intressen. 

Om vi definierar denna förståelse i termer av samarbets- 
och konfliktperspektiv visar enkätsvaren en kvalificerad 
förståelse

Eleverna har för det första i de flesta fall lämnat spelet och reflekterar över 
det med distans. Man värderar spelutgången i termer av jämförelser med 
verkligheten och ifråga om olika perspektiv på utvecklingen. Spelutgången har 
blivit en referensram som man förhåller sig till på lite olika sätt. Elevernas 
jämförelser mellan spelet och verkligheten har ett aktörsperspektiv där 
interaktionen mellan olika aktörer är ett genomgående tema. Komplexiteten i 
denna interaktion betonas genomgående som en lärdom. 

Slutsatsen blir således att eleverna genomgående har formulerat någon form 
av slutpoäng eller resultat i sitt tänkande om spelet. Detta kan alltså sägas 
ha fungerat som ett narrativt redskap som skapat mentala representationer 
i form av situationsmodeller med aktörer, händelser och ett meningsbärande 
slut. Frågan om eleven fått förståelse för ”grundläggande begrepp, strukturer 
och processer inom internationell nutidshistoria” är givetvis svårare att 
besvara. Men om vi definierar denna förståelse i termer av samarbets- och 
konfliktperspektiv där olika ministrar, regeringar och organisationer är aktörer 
visar enkätsvaren en kvalificerad förståelse. 

Denna undersöknings huvudresultat är tydligt: Rollspelet har skapat många 
känslor som drivit många tankar! Sambandet mellan affektion och tanke är 
tydligt. Samtidigt kan sägas att tankarna drivit i många olika riktningar och 
spelet har fungerat som en öppen referensram. Tankarna har dock kretsat kring 
aktörer och strukturer i de internationella relationerna och på så vis har också 
ramen varit tydlig. Spelet har uppenbarligen medfört att eleverna har konstruerat 
många mentala bilder med den information som mött. Denna information har 
mött eleven på många sätt: Genom spelledaren, genom textmaterialet kring 
länderna, genom samtalen inom den lilla gruppen och med de andra grupperna 
och genom samtalen i helklass. Interaktionen i undervisningssituationen har varit 
betydande. Den har uppenbarligen haft stor betydelse för skapandet av mentala 
situationsmodeller med aktörs- och strukturperspektiv. Handlingar, dialog och 
känslor i lärandesituationens fysiska miljö har skapat mentala representationer.
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Kapitel 7

Hur lära sig tänka historia? Behovet av 
personliga, interaktiva förhållningssätt 
till det historiska stoffet 

Det är nu dags att återvända till prologen i denna bok och den brytning 
mellan historiedidaktiska forskare i Sverige som där beskrevs. Där omtalades 
hur kontakten mellan två grupper av forskare hade avbrutits mot slutet av 
1980-talet. Den ena gruppen hade i huvudsak intresserat sig för frågor om 
historiebruk och historiekultur i samhället. Den andra gruppen intresserade sig 
för historieundervisning och vad som hände i klassrummet. Den förstnämnda 
– främst representerad av Klas-Göran Karlsson – kom att utveckla historie-
filosofisk teori kring begreppet historiemedvetande. Denna forskning kom 
under början av 2000-talet att dra till sig en rad nya forskare i Sverige. Den 
andra gruppen – representerad av Ola Halldén – kom att delta i anglosaxisk 
forskning kring historieförståelse. Denna forskning kom snart att avstanna i 
Sverige och fick inte någon större betydelse i fortsättningen i vårt land.245

Vid närmare betraktande – och insatt i sitt internationella 
sammanhang – kan nu slutsatsen dras att denna brytning 
inte var ett svenskt fenomen

Denna brytning föreföll inledningsvis som något märklig och paradoxal. 
Varför fortsatte inte samarbetet? Vid närmare betraktande – och insatt i sitt 
internationella sammanhang – kan nu slutsatsen dras att denna brytning 
inte var ett svenskt fenomen. Den framstår snarare som ett internationellt 
historiedidaktiskt dilemma alltsedan åtminstone 1890-talet. Då formulerade 
American Historical Association sin skolplan i historia för Amerikas 
förenta stater: Skolbarnen skulle bli demokratiska medborgare genom 
historical mindedness. Detta filosofiska mål åtföljdes emellertid också av en 
kronologisk kursplan från antiken till nutid och som snart åtföljdes av krav 
på tydliga betygskriterier. Så blev dilemmat mellan medborgarbildning och 

245 Inledningen, s 4f.



198

faktamemorering allt mer uppenbart.246 Hur skulle de höga målen kunna 
förverkligas i klassrummen? Här fanns en konflikt mellan filosofiska mål och 
undervisningen och lärandet i klassrummen. Den kan sägas ha förföljt forskare, 
lärare och elever under hela 1900-talet – världen över.

Svårigheten för de två forskningsinriktningarna i Sverige att hitta 
ett gemensamt språk och ett samarbete kring historiemedvetande och 
historieförståelse kan alltså tolkas som ett fundamentalt dilemma inom 
historiedidaktiken: Svårigheten att formulera länken mellan ”varför historia 
i skolan” och ”hur historia i skolan”. Ambitionen att skapa historiemedvetna, 
demokratiska medborgare har ju flera historiefilosofiska och lärandeteoretiska 
dimensioner. Den rymmer ju såväl frågor om samhällets traditioner, kultur och 
synen på demokrati som frågor om individens identitetsbildning och lärande. 
De handlar dels om samhällets reproduktion och värdeöverföring, dels om 
individens frihet och möjlighet att utvecklas och lära. Hur skapa länkar och 
kombinera de filosofiska målen med undervisning och lärande? 

Kapitlen i denna bok visat hur detta dilemma – särskilt sedan 1980- 
och 90-talen – alltmer börjat lösas: historie-filosofisk teori och social-
konstruktivistisk teori har befruktat varandra och skapat länkar mellan varför 
och hur historia i skolan. I detta slutkapitel ska diskuteras hur arbetet med 
dessa länkar har utvecklats – och vilka problem som behöver lösas… 

Det historiedidaktiska dilemmat: hur förena ”varför 
historia” med ”hur historia” i skolan?

De historiefilosofiska målen för historia i skolan: 
historiemedvetande och att lära sig tänka historia
Det historiedidaktiska dilemmat kan alltså sägas ha uppstått när amerikanska 
historiker i slutet av 1890-talet formulerade tanken att historical mindedness 
var det mål historieundervisningen i skolan skulle sträva mot. Eleven skulle 
lära sig att tänka och skaffa sig habits om mind för att kunna fungera som 
demokratiska medborgare:

– eleven ska se att samhället är i rörelse, ingenting är för evigt utan i ständig  
 förändring,

– eleven ska vänja sig vid att diskutera vad som varit när de diskuterar hur det  
 ska bli,

– eleven ska se orsak och verkan i samhället och kunna göra bedömningar om  
 framtiden,

246 Kapitel 1, s 3ff.
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– eleven ska få förmågan att organisera och systematisera historisk information  
 till en individuell produkt,

– eleven ska genom historiskt arbete utveckla fördomsfrihet, uppriktighet och  
 frispråkighet, 

– eleven ska utveckla sin föreställningsvärld.247

Från 1890-talet fram till 1990-talet hade man på ömse 
sidor av Atlanten formulerat mål för historia i skolan som 
ställde mycket höga krav på elever och lärare 

Denna syn på historieämnet i skolan kan sägas ha förstärkts och förskjutits 
efter första världskriget – världen över. Skolan skulle ge svar på det moderna, 
demokratiska samhällets frågor i en medborgarbildning. Det var en tyngd-
punktsförskjutning där historia ingick bara som en del av svaren. Efter andra 
världskriget fortsatte denna diskussion och under 1970- och 80-talen formuler-
ades begreppet historiemedvetande. Rüsen menade 1987 att skolan måste 
ge eleven narrativ kompetens vilken är historiemedvetandets syntes. Denna 
kompetens innebar:

– elevens förmåga att göra specifika historiska erfarenheter (baserade på  
 empiriska iakttagelser),

– elevens förmåga att tolka och integrera dessa erfarenheter,

– elevens förmåga att använda de tolkade erfarenheterna för att artikulera en  
 historisk självförståelse.248

Jensen vidareutvecklade begreppet historiemedvetande under 1990-talet och 
beskrev detta som läro- eller bildningsprocesser, komplexa, sammanvävda 
processer som handlar om:

– elevens identitet med den egna kulturen respektive möte med annorlunda  
 främmande kulturer,

– elevens förståelse för människors handlingsval och värderingar bakom dessa  
 val,

– elevens förmåga att förstå och framställa sitt eget liv som en skapande  
 process – en berättelse.249

247 Kapitel 1, s 3.
248 Kapitel 1, s 8.
249 Kapitel 1, s 8.
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Vid samma tid bildades National Center for History in the Schools i USA vilket 
formulerade fem Historical Thinking Standards som vart och ett utvecklades med 
stor utförlighet. De fem typerna av historiskt tänkande som man utgick ifrån var:

– elevens förmåga till kronologiskt tänkande,

– elevens förmåga till historisk förståelse,

– elevens förmåga till historisk analys och tolkning,

– elevens förmåga att använda historisk undersökningsmetod,

– elevens förmåga att förstå och värdera historiska problem och besluts- 
 processer.250

Från 1890-talet fram till 1990-talet hade man på ömse sidor av Atlanten 
formulerat mål för historia i skolan som ställde mycket höga krav på elever 
och lärare. När det stod historia på schemat skulle eleverna undervisas och lära 
sig ett flertal abstrakta, filosofiska förmågor – det var inte det kronologiska 
stoffet som skulle memoreras! Tyvärr visade sig dessa höga ambitioner svåra 
att genomföra i klassrummen. 

Resultatet av elevers lärande av historia i skolan: 
Fragmentiserad historia
Vad blev resultatet av ambitionerna? De flesta större utvärderingar och 
forskningsresultat som kom att göras under 1900-talet fram till svenska 
Skolverkets nationella utvärdering 2003 tyder på att målen inte nåtts. 
Undersökningarna av undervisning och lärande tyder snarast på att det är stoffet 
i kronologisk form som har stått i centrum – en läroboksstyrd memorering av 
historiska fakta. Förmodligen har lärares och elevers beteenden också stärkts 
av att forskningen under 1900-talet länge med förkärlek undersökte lärandet 
i termer av kvantitativa mätbara data. Möjligen stärktes också vissa lärare i 
fokusering på data av forskningsresultat under 1950- och 60-talen som pekade 
mot att barn inte klarade av abstrakt tänkande i historia.251

Forskare och utvärderare är genomgående eniga om att elever i skolan har 
skaffat sig en fragmentiserad bild av historien. Historiska årtal, namn och 
händelser har memorerats men inte heller på denna basala nivå har resultaten 
varit goda. Exercismässig föreläsning, minneslistor och datamemorering har 
medfört en undervisning på låg intellektuell nivå där eleven även har svårt 
att minnas fakta. Historiskt stoff i kronologisk form är förmodligen svårt att 
mekaniskt memorera om en referensram saknas.252

250 Kapitel 1, s 12.
251 Kapitel 2, s 3, kapitel 1, s 10f, kapitel 3, s 5.
252 Kapiel 2, s 3f.
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Givetvis har många historielärare och elever haft högre ambitioner än 
läroboksstyrd memorering. Det engelska School’s Council History Project under 
1970-talet är ett exempel där lärare och forskare sökte utveckla undervisning 
och utvärdering mot mer sofistikerade mål och utvärdering av förståelse. 
Erfarenheterna var här positiva. Undervisning och lärande kunde utvecklas 
och även forskningen om historia i skolan tog nu nya steg framåt. Eleverna 
visade i utvärderingen att de kunde analysera historiska texter, resonera om 
orsaker och förstå historia. Även här påpekade dock Shemilt att eleverna hade 
svårt att sätta in de historiska sekvenserna i en större bild. De klarade av att 
analysera en passage i historien men inte sätta in den in ett större sammanhang. 
De hade svårt att se betydelsen av analyserade händelser. Även här kunde alltså 
konstateras en form av fragmentisering av historien i elevernas kunskaper.253 

Dilemmat: avancerade historiefilosofiska 
kognitiva mål utan kognitiva redskap
Historical mindedness, historiemedvetande och historical thinking är avan-
cerade kognitiva mål för historielärandet. De har formulerats av historiker och 
historiefilosofer och kan i hög grad sägas vara baserade på historie-filosofisk 
teori. En teoribildning som utvecklats under många decennier för att inte säga 
århundraden. Begreppen och språket i denna teoribildning är välkända för 
historiker. Problemet under 1900-talet är att forskningen kring undervisning 
och lärande i historia länge varit begränsad och utvecklats först mot seklets 
slut. Det är ingen överdrift att påstå att begreppsapparaten för undervisning 
och lärande i historia utvecklats först under 1980- och 90-talen. 

Nu kunde man börja sätta ord på problematiken

Det var i kölvattnet av School’s Council History Project som begreppen och 
språket för historieundervisningen började formuleras. Nu kunde man börja 
sätta ord på problematiken. Historieundervisning hade ju alltid handlat ju alltid 
om ”historiens historier” – ”historiska fakta” av olika slag i oändlig mängd. 
Men problematiken för att nå de avancerade kognitiva målen var inte primärt 
ett urvalsproblem. Det var inte primärt en fråga om ”vad” man skulle välja ut 
för historiskt stoff för historieundervisningen. Den primära frågan handlade 
snarast om ”hur” historiskt stoff skull bearbetas av individen för att utveckla 
förmågan att ”förstå och tänka historia”. 

För att utveckla denna förmåga behövde eleven redskap och situationer 
som utvecklade ett personligt förhållningssätt till historiska erfarenheter – egna 

253 Kapitel 2, s 6f, kapitel 3, s 7f.
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och samhällets. Teoribildningen utvecklades alltså ur den allmänna kognitiva 
teorin men utvecklades därefter för historieämnets specifika karaktär. Den 
allmänna kognitiva revolutionen under 1980-talet spelade alltså en viktig roll 
i inledningsskedet. Därefter har forskningen kring undervisning och lärande 
i historia utvecklat en egen begreppsapparat. Den saknade länken mellan 
historiefilosofi och social-konstruktivistisk teori har börjat skapas. 

Situationer och redskap för historiskt tänkande: 
personliga, interaktiva förhållningssätt till det 
historiska stoffet

1970-talens omvandling i USA och Storbritannien: reaktion 
mot objektiv kronologisk historia – intresse för multiple 
realities och doing history
1970-talet framstår som en kreativ omvandlingsperiod för historieunder-
visningen i USA och Storbritannien. Periodens liberala strömningar och demo- 
kratisträvanden utgjorde en gynnsam miljö för nytänkande inom det traditions-
rika historieämnet. I USA hade social studies sedan länge utgjort en grogrund 
för denna tendens och i Storbritannien startade 1972 School’s Council 
History Project i samarbete mellan historielärare och universitet. Intresset för 
spelsimulationer och för doing history är uttryck för dessa försök att förändra 
undervisningen från objektiv kronologisk historia mot förståelse av olika 
perspektiv och medborgarfostran. Begrepp som multiple realities och historisk 
empati blev här viktiga.254

Aktiviteten på gräsrotsnivå i skolan och för skolutvecklare har tydligen 
haft stor betydelse för utvecklingen också inom den anglosaxiska akademiska 
forskningen. Det är när det engelska skolprojektet skulle utvärderas under 
1980-talet som också den teoretiska utvecklingen inom forskningsområdet 
Teaching and Learning in History skjuter fart. Den fortsatta forskningen kom 
också att röra sig nära klassrumsmiljöerna. Historielärares ideologiska/liberala 
utgångspunkt att göra historia till ett redskap för elevens självförverkligande 
och samhällets medborgarfostran kom härmed att smälta samman med 
forskarnas strävan att utveckla ett teoretiskt språk, en begreppsapparat, för 
lärande i historia. Denna begreppsapparat, detta språk, kom också naturligen 
att utgå från lärarens och elevens intentioner och förståelse. Det är alltså en 
teoriutveckling som har vilat på empirisk grund. Betydelsen av samverkan 
mellan forskning och praktik framstår här tydligt.

254 Kapitel 1, s 9, kapitel 3, s 6f , kapitel 4, s 6ff.



203

Länkarna börjar smidas – 1980-talets begreppsutveckling 
av kognitiv forskning för en demokratisk, konstruktivistisk 
historieundervisning
Diskussionen kring begreppet referensramar blev en viktig utgångspunkt 
för beskrivningen av lärarens och elevens tänkande och förståelse i under-
visningssituationen. Det var ett begrepp som utvecklats ur Piagets allmänna 
lärandeteori men som nu började specificeras för mötet mellan historieläraren 
och eleven. Uppmärksamheten på och intresset för att lärare och elev hade 
olika utgångspunkter, intressen och intentioner kan ses som ett uttryck 
för strävan att skapa en länk mellan demokratiska undervisningsmål och 
konstruktivistisk lärandeteori. Det var alltså inte en självklarhet att lärare 
och elever hade samma utgångspunkter och intentioner för förståelsen av 
historia. Läraren hade till exempel genom sin utbildning referensramar för 
det historiska stoffet som eleven inte alls innehade. Lärarens historieförståelse 
blev därmed en annan än elevens som tolkade det historiska stoffet utifrån 
egna erfarenheter, intressen och mål. Begreppet alternativa referensramar blev 
intressant för att beskriva elevens förståelse av historieundervisningen. Det 
var ett individuellt organisationsarbete, en pendelrörelse, mellan individens 
referensramar och fakta, där slutresultatet alltid blev en mer eller mindre 
individuell konstruktion.255 

Här öppnades ett okänt hav som behövde utforskas: 
Hur gick det egentligen till när individen skapade sin 
historieförståelse?

Mötet mellan lärarens och elevens förståelse och intentioner blev härmed en 
huvudsak och den fortsatta forskningen kan ses ur detta perspektiv. Frågan om 
hur detta möte ska utformas för att leda till historieförståelse och kvalificerat 
historiskt tänkande har blivit ett tema. Frågor om vilka instruktioner, uppgifter 
och redskap som läraren ger eleven och hur eleven mottar dessa har blivit 
forskningsfrågor med en alltmer utvecklad begreppsapparat. 

Shared Lines of Reasoning – dialogen under historielektionerna – blev ett 
tema under 1980- och 90-talens forskning: vilken mening skapades när lärare 
och elever tillsammans samtalade om det historiska stoffet? Ett andra tema kan 
sägas vara forskning kring individens egen läsning av den historiska texten och 
ett tredje tema betydelsen av textens struktur. Insikten att ”historiska fakta” 
och ”historisk berättelse” inte var en entydig process som eleven kunde lära in 
var grundläggande. Det var en syn på historieundervisning som harmonierade 
med målet att eleven skulle lära sig tänka historia – inte memorera historia. 

255 Kapitel 3, s 8ff.
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Genomgående är här det personliga, interaktiva förhållningssättet till det 
historiska stoffet. Detta byggde på insikter som hämtats från kognitiv teori: 
individer skapade egna mentala representationer av en text – representationer 
som utvecklades i ett interaktivt arbete mellan individen, texten och andra 
individer. Genom detta arbete utvecklade individen sin egen förståelse och 
sitt tänkande. Text och mental representation var alltså inte detsamma! Här 
öppnades ett okänt hav som behövde utforskas: hur gick det egentligen till 
när individen skapade sin historieförståelse? Hur skulle läraren undervisa 
för att eleven skulle lära historia på ett kvalificerat vis som demokratisk 
samhällsmedborgare – att lära sig tänka historia?

 

Fördjupad forskning kring individens historiska tänkande 
under 1990-talet

Detta var en mycket viktig insikt: historieundervisning kan 
hindra elevens tankearbete och förståelse

Begreppet narrativa redskap blev nu mycket viktigt. Det var närmast en 
utveckling av referensramsbegreppet. Wertsch använde här termen kulturellt 
redskap för att betona att alla berättelser uppstår i en kulturell kontext. 
Berättelserna och deras mening och poäng tillhör alltid någon – en berättare 
som har vissa erfarenheter och vill säga något. Vilka historiska aktörer, 
problem och händelser som beskrivs beror på berättarens bakgrund och 
kontext. Vilken slutsats, poäng och lärdom som berättaren ger är beroende av 
allt detta. ”Skolboksberättelser” från såväl USA som Sovjetunionen visade på 
samma förhållande: elever memorerade dessa ”officiella” historiska berättelser 
om det egna landet – samtidigt som de var skeptiska till dem. Eleverna hade 
”motberättelser” eller ”alternativa berättelser”. Problemet var att de hade svårt 
att utveckla dessa och berätta dem lika fullödigt som de kunde återberätta 
skolboksberättelsen. Skolan hade inte lärt eleverna att fullt ut tillägna sig 
berättelseredskapet så att de kunde formulera egna berättelser som stod 
i samklang med erfarenheter som de inhämtat utanför skolan. Dessutom 
verkade det som om ”skolboksberättelsen” var ett hinder för att utveckla en 
egen berättelse. Detta var en mycket viktig insikt: Historieundervisning kan 
hindra elevens tankearbete och förståelse.

Många lärare och forskare kom dock att intressera sig för hur elever skulle 
kunna tillägna sig redskap för att själva konstruera tankar, mening och förståelse 
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av det historiska stoffet. Läsningen av historiska texter är av stor betydelse. 
Wineburg visade att individen vid läsning av en historisk text behöver föra 
en inre dialog med innehållet. Läsaren måste gå in i texten och tala med den 
– personligen och delta aktivt för att skapa mening. Texten får inte ses som en 
livlös ström av fakta utan som en nyckel för att förstå författaren-människan. 

För att läsaren ska kunna gå in i denna aktiva läsarroll fordras en 
kontextualisering. Kontextualiseringen innebär att läsaren identifierar 
författaren och relaterar innehållet till den historiska situationen. Detta 
tankearbete liknar den klassiska källkritiken som handlar om att beskriva 
författarens närhet till innehållet, författarens intressen och eventuella 
beroende av andra författare. Kontextualiseringen innebär emellertid också att 
individen skapar en mental bild av den situation som beskrivs – en mental 
situationsmodell eller händelsemodell. 

Den historiska texten i narrativ, interaktiv form: en röst med 
aktivitet, muntlighet och känslomässig anknytning till det 
historiska stoffet 
För att elevens förståelse av den historiska texten ska bli effektiv konstaterade 
också läsförståelseforskare att textens struktur måste närma sig den narrativa 
formen och innehålla en röst. För att läsaren ska bli intresserad och engagerad 
måste texten karakteriseras av activity, orality och connectivity – aktivitet, 
muntlighet och känslomässig anknytning till det historiska stoffet. Engagemanget 
i läsningen och det personliga förhållningssättet kunde dessutom förstärkas 
med social interaktion kring texten: olika former av samtal och dialoger kring 
textens innehåll. Forskningen fördjupades således såväl mot elevens interaktion 
med de texter och modeller som användes i undervisningen som mot hur dessa 
användes tillsammans med lärare och kamrater. 

Läsförståelseforskningens betoning av narrativ textform och interaktiva 
läs- och samtalsformer låg således nära övrig forskning kring historieförståelse. 
Åter betonades betydelsen av individens personliga, aktiva förhållningssätt till 
texten – samtal med och kring texten. Åter betonades den narrativa formen för 
meningsskapandet. 

Förmågan att kombinera olika berättelser – förmågan att 
kombinera aktörs- och strukturperspektiv
Historieförståelse förutsätter ju emellertid användning av mer än en berättelse, 
mer än en text. Forskarna kunde också konstatera att lärare ofta använde 
många olika texter kring ett historiskt tema. Det historiska stoffet kan ju 
presenteras med flera olika texter med olika ursprung, perspektiv och intressen. 
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Elevens arbete med att skapa förståelse och mening blir då mer komplicerat 
och behoven av effektiva redskap ökar. 

Flera studier visade också att användningen av modeller i undervisningen 
ökade när denna undervisning med flera olika perspektiv tillämpades. Lärare 
och elever ”laborerade” tillsammans med ett antal berättelser samtidigt och 
sammanfogade dem i modeller. Modellen blev ett verktyg för ett gemensamt 
skapande av mening. Eleverna tränade samtidigt förmågan att skapa egna 
modeller.

Om ett antal olika texter med olika versioner och perspektiv på vad som 
hänt fordras att individen koordinerar och organiserar delarna till en helhet – 
eller skapar en ”lista” av händelser. Denna problematik är ju grundläggande 
för historieförståelse och under 1990-talet studerades den av ett antal forskare. 
Även denna undervisning och forskning utgick alltså från frånvaron av en 
objektiv kronologisk historia utan såg i stället målet för undervisningen i 
behärskandet av förmågan att förstå hur historier är konstruerade. För detta 
fordrades det historiskt stoff – och redskap och situationer att använda stoffet. 
Användning av modeller i klassrummet och vilka mentala, kognitiva, uttryck 
dessa tog sig redovisades i flera undersökningar. 

Resultaten av dessa studier pekade på behovet av att kunna konstruera 
mening i narrativ form – med problem, aktörer, händelser som leder fram till 
ett resultat. De elever som behärskade denna kunde också konstruera förståelse 
för helheter och sammanhang. Elever som inte behärskade detta redskap 
tenderade att formulera listor av fakta. Förmågan att kombinera intentionella 
och strukturella förklaringar kan sägas vara en variant av denna narrativa 
förmåga. 

Stora berättelser i tid och rum – på olika nivåer 
med olika inriktningar 
Forskningen om historiskt tänkande och historieförståelse kom således under 
1990-talet alltmer att fokusera på berättelsebegreppet. Frågan om hur eleven 
skapade mening när den hade tillgång till flera texter med olika berättelser om 
samma tema blev viktig. Och hur skulle de många berättelserna på ”mellannivå” 
relateras till varandra? – Kunde eleverna relatera berättelsen på mellannivå till 
någon ”större berättelse”?

Shemilt tog upp denna fråga redan på 1980-talet och han återkom till 
detta vid 2000-talets början. Han betonade att den narrativa referensramen 
inte fick bli någon ”bur” utan ett redskap där eleven kan skapa en berättelse 
till viss form och innehåll. Han efterlyste fortsatt forskning för att utveckla 
narrativa referensramar. Dessa borde ha olika dimensioner – ekonomiska, 
sociala, politiska – och lära att det finns alternativa berättelser om samma tema. 
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Amerikanska forskare arbetade på liknande vis med stora, globala, berättelser 
som baserade sig på jämförelser mellan olika kulturer. 

Parallellt med detta intresse för redskapet – berättelseformen – har 
forskningen kring situationen där eleven möter det historiska stoffet haft stor 
betydelse.

Behovet av en interaktiv situation för historiskt tänkande – 
upplevelserum för historiska berättelser 
Forskningen betonade ju inte bara berättelsen i sig som betydelsefull utan 
också situationen där individen möter berättelsen och utvecklar sitt historiska 
tänkande. Detta fordrar ju inte memorering utan kreativitet. Frågan om 
vad som utvecklar kreativitet för historiskt tänkande blir därmed viktig. 
Hur använder individen det historiska stoffet – historiska fakta – på ett 
kreativt vis? Forskningen om rollspel och simulationer i historia har här givit 
intressanta resultat. Här har estetikens och fantasins betydelse för tänkandet 
uppmärksammats. Vygotskijs tes att ”varje tanke har en affektiv sida” måste 
anses betydelsefull också för historisk tänkande. Wertschs forskning om elevers 
acceptans (appropriering) av olika berättelser bekräftar situationens betydelse 
för det historiska tänkandet. 

Resultaten pekade på rummets och samspelets/dialogens 
betydelse för att ge energi och stimulera historiskt 
tänkande 

Situationen där vi möter det historiska stoffet kan sägas konstitueras dels av 
själva den fysiska miljön och dess artefakter, dels av den sociala miljön med 
andra individer. Interaktionen med de fysiska artefakterna och individerna 
skapar tankar och känslor hos eleven. Forskningen i början av 2000-talet kring 
rollspel i historia visade situationens och interaktionens betydelse. Resultaten 
pekade på rummets och samspelets/dialogens betydelse för att ge energi och 
stimulera historiskt tänkande. Lärare och elever möttes här i en interaktiv form 
och skapade berättelser med hjälp av olika estetiska artefakter (texter, bilder, 
föremål och så vidare). Samverkan mellan tanke och känsla – och mellan dialog 
och artefakt – har beskrivits som betydelsefull för att utvecklandet av historiskt 
tänkande. 
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Historiskt tänkande som kreativ handling

Det handlar heller inte om att tänka fritt – det handlar om 
att tänka rätt på ett skolat vis

Slutet på denna berättelse om historia i skolan – varför och hur historia i ett 
demokratiskt samhälle – måste bli en reflektion över villkoren för det tänkande 
som vi kallar historiskt eller för det medvetande vi kallar historiskt. Samhället 
och skolan har i alla tider satt upp vissa regler för hur vi ska förhålla oss 
till de historiska erfarenheterna. I det moderna demokratiska samhället kan 
dessa regler sägas ha formulerats i termer av pluralism och tolerans. Det är 
samma mångfald och öppenhet i tänkandet som har karakteriserat ett klassiskt 
universitetsideal. Historieundervisning i ett demokratiskt samhälle kan inte 
avvika från detta. Diktat och memorering är fjärran från dess mål. Det handlar 
heller inte om att tänka fritt – det handlar om att tänka rätt på ett skolat vis. 
För detta behöver eleven undervisning – eleven behöver redskap och situationer 
som är effektiva för historiskt tänkande. 

Betydelsen av aktörsperspektiv och personligt rolltagande 
i det historiska stoffet – att närma sig historien och börja 
tänka historia
Två undersökningar har här presenterats med elever som spelat rollspel kring 
olika situationer i historien – ”Europa under 700 år” och ”Minister för en 
dag”. Resultaten från dessa tyder på att rollspelen har viktiga konsekvenser för 
elevens historiska tänkande. 

Här kan man påstå att något magiskt händer. Individen 
ser stoffet-historien med någon annans ögon… Eleven kan 
sägas driva ut i ett gränsland mellan fakta och fantasi 

När eleven går in i en historisk roll kan det historiska stoffet ses ur ett 
aktörsperspektiv vilket gör det konkret och möjligt att förstå på individuell nivå. 
Rolltagandet gör historien ”personlig” och för eleven ”in i texten” – och skapar 
närmast med nödvändighet en personlig läsning. För att klara av rolltagandet 
måste individen bearbeta texten ur rollens perspektiv – vilket tvingar till en 
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läsning med rollpersonens ögon. Här kan man påstå att något magiskt händer. 
Individen ser stoffet-historien med någon annans ögon. Samtidigt måste eleven 
använda sina egna erfarenheter, kunskaper och minnen. Interaktivitet uppstår 
mellan rollpersonen och elevens eget medvetande. Det aktiverar tänkande och 
känslor. Eleven kan sägas driva ut i ett gränsland mellan fakta och fantasi – 
i Vygotskijs mening. Det är fantasier som är grundade i det autentiska men 
bearbetade med elevens egna erfarenheter. Rolltagandet är alltså ett kognitivt 
redskap som med närmast automatik driver till kognitiv handling – under 
förutsättning att redskapet approprieras. Eleven måste acceptera och tillägna 
sig redskapet för att användningen ska bli effektiv.

När rolltagandet innebär kommunikation med andra individer som också 
befinner sig in en roll får eleven än mer historiskt stoff. Förståelsen för den egna 
rollen ökar ytterligare och den egna rollidentiteten stärks i mötet med andra. 
Kommunikationen innebär vad som kan kallas autentiska handlingar som har 
betydelse för rollspelets förlopp – det vill säga för vad som faktiskt kommer 
att hända fortsättningsvis i klassrummet. De mentala, kognitiva, handlingarna 
hos eleverna kommer gestalta sig fysiskt i spelets förlopp. Här är ytterligare en 
form av interaktivitet – mellan tanke, tal och handlingar i spelet. 

Den första konsekvensen av individens rolltagande är alltså att eleven 
skaffar sig en aktiv roll visavi det historiska stoffet. Läsning och eget skrivande 
sker ur ett personligt perspektiv vilket leder till en konkretisering – motsatsen 
till en abstrakt behandling av stoffet. Distansen till stoffet blir mindre och 
knyter därmed närmare till egna erfarenheter. Det blir lättare att förhålla sig till 
stoffet och tänka och känna inför detta. Det känslomässiga engagemanget till 
stoffet driver också på den intellektuella bearbetningen – affektion och tanke 
verkar vara olika sidor av samma kognitiva handling. Rolltagandet kan således 
ses som ett effektivt sätt att börja tänka historia. 

Det andra steget är när eleven söker förstå rollfigurens 
situation

Den andra konsekvensen av rolltagandet är att det kommer styras av en historisk 
kontext. Tänkandet stimuleras och fördjupas för de strukturer rollpersonen 
befinner sig inom. Eleven måste söka beskriva och förstå rollpersonens 
intressen, resurser och mål.

Rolltagandet kan alltså ses som första steget i elevens formulering av tankar 
och känslor inför det historiska stoffet. Det andra steget är när eleven söker 
förstå rollfigurens situation. Vilka intressen, resurser och mål har denna? De 
två undersökningar som här presenterats tyder också på att elever som tillägnar 
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sig rollen och blir förtrogen med den också har goda möjligheter att utveckla 
scenarion, ett strukturperspektiv, för den aktuella kontexten. Rolltagandet 
verkar stimulera förståelse för de historiska aktörernas situation med däri 
sammanflätade intressen, resurser och mål.

Det bör observeras att de mentala situationsmodeller som eleven kan 
skapa har förutsättningar att vara elevens konstruktion i samverkan med de 
aktörer som finns i klassrummet. Aktörsperspektivet kommer vara en grund 
för de mentala situationsmodeller eleverna skapar. Lärarens instruktion 
vid scenariokonstruktionen är emellertid också viktig vilket visas i de två 
empiriska undersökningarna. Det är i hög grad lärarens problemformulering 
som ligger till grund för de situationer eleverna ska ta ställning till. Här äger 
en viktig interaktion rum mellan lärare och elever och mellan eleverna själva. 
Klassrumssituationen kan sägas utgöra en fysisk gestaltning av scenarion som 
får en mental representation hos varje elev. Den sociala interaktionen har här 
stor betydelse för känslor som driver tankar och vice versa. 

Komplexitet och mångfald kan sägas karakterisera det 
historiska tänkandet hos elever som tillägnat sig den 
narrativa kompetensen

De empiriska undersökningarna ”Europa under 700 år” och ”Minister för 
en dag” har visat hur det mentala rolltagandet har stimulerat skapandet av 
mentala situationsmodeller. Kombinationen av aktörs- och strukturperspektiv 
är grunden för den narrativa formen – och meningsskapandet. Elever som 
lyckats med detta har också visat förmågan att skapa helhet och sammanhang 
på ett självständigt och relevant vis. Inte på ett vis – inte en memorering av ett 
givet pensum utan på många olika vis inom de givna ramarna. Komplexitet 
och mångfald kan sägas karakterisera det historiska tänkandet hos elever som 
tillägnat sig den narrativa kompetensen. Det är ett sofistikerat tänkande om 
historien och samhället dessa elever visar. Det kan sägas ligga väl i linje med ett 
pluralistiskt och tolerant bildningsideal. 

Historia i skolan – ett rum för kreativt tänkande, 
identifikation och emancipation
Ledmotivet i denna bok kan således sägas vara att historia i skolan kan och 
bör vara ett rum för kreativt tänkande. Diskussionen har fokuserat på det drygt 
sekelgamla problemet hur skolelever ska lära sig historiskt tänkande för att 
bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det är ett högt ideal som 
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formulerats utifrån historiedisciplinens stolta traditioner. Det är formulerat 
i tilltron till det kritiska och skolade tänkandets relevans för det moderna 
samhället. Det är formulerat i tron att individen och samhället behöver såväl 
tradition och identifikation som distansering och emancipation. Det har varit 
svaret på varför det moderna samhället behöver en skolundervisning i historia.

Begreppsapparaten har betonat behovet av ett personligt 
interaktivt förhållningssätt till det historiska stoffet

Den forskning och de empiriska undersökningar som här presenterats har 
fokuserat på frågan ”hur” detta mål ska uppnås i klassrummen. Den har 
betonat behoven av situationer och redskap som individen behöver för att 
utveckla sin historieförståelse och sitt historiska tänkande. Det är en teori som 
fokuserar på lärandets situerade och medierade natur. Situation och redskap 
bestämmer effektiviteten i undervisning och lärande. Begreppsapparaten har 
sökt beskriva hur eleven lär sig tänka historia med ett historiskt stoff – inte 
memorera ett historiskt stoff.

Begreppsapparaten har betonat behovet av ett personligt interaktivt 
förhållningssätt till det historiska stoffet. Öppna referensramar är ett begrepp 
som prövats. Det är ett perspektiv som harmonierar med synen på historia i skolan 
som ett demokratiprojekt – alltså också ett politiskt projekt. Forskningen kring 
undervisning och lärande i historia har dock under större delen av 1900-talet 
varit styvmoderligt behandlad. Det samhälleliga behovet av att få elever att 
lära sig tänka historia i skolan har tydligen inte prioriterats av politikens och 
vetenskapssamhällets ledare. I stället har synen att historia i skolan ska innebära 
memorering av kulturarvet de facto haft starka förespråkare. Detta synsätt kan 
vid en ytlig betraktelse te sig legitimt. Kulturarvets traditioner och samhällets 
och individers identitet är förvisso en viktig del i den historiska erfarenheten. 
När kulturarvet dessutom definieras i termer av framväxten av demokrati – och 
hoten mot demokrati – stiger ytterligare dess legitimitet. Memorering av det 
västerländska samhällets historia från antikens Aten till 1900-talets förintelse 
har i detta perspektiv förefallit som ett rimligt upplägg av historia i skolan. 

Även i ett demokratiskt land som Sverige har synsättet att historia i skolan ska 
innebära memorering av kulturarvet de facto varit dominerande. Vi har förvisso 
inte haft skolpolitiker som Josef Stalin eller Margaret Thatcher men vi bör 
nog ändå kritiskt betrakta vår egen kontext. Det svenska vetenskapssamhällets 
ointresse för historia i skolan är ett i sammanhanget intressant fenomen. De 
svenska skolorna har decennium efter decennium bedrivit historieundervisning 
i Grimbergs tradition – säkert ofta med deklarationen att sätta den i förbindelse 
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med den verklighet som rör sig omkring oss (Grimberg 1909) – men där 
minneslistorna ändå ofta fått dominera. Jag talar inte minst av egen erfarenhet 
som lärare i skolan. 

Men hur skulle det kunna vara annorlunda? Den svenska forskningens 
ointresse eller brist på resurser för att analysera vad som händer i klassrummen 
när det står historia på schemat har varit tydligt. Vetenskapsrådet beskrev ju 
själv i sin rapport 2005 denna forskning i termer av ”historiedidaktikens tomma 
rum”. Hur skulle då historielärarna själva kunna skapa en begreppsapparat 
och ett språk för en mer sofistikerad historieundervisning? Det kan med fog 
påstås att denna delvis har bedrivits utan vetenskaplig grund – i varje fall utan 
en begreppsapparat som vilar på forskning om undervisning och lärande i 
historia. 

Förhoppningsvis kommer forskningen om undervisning och lärande i 
historia fortsätta att utvecklas under 2000-talet. Den högkonjunktur som 
uppstod efter 1970-talets liberaliserings- och demokratisträvanden – i både den 
anglosaxiska och i den tysk-nordiska miljön – har accentuerats under senare år.

Vi behöver veta mer om vilka situationer och redskap som är effektiva när 
det står historia på schemat! Hur går det egentligen till när elever börjar tänka 
historia? Hur kan elever börja använda det historiska stoffet för att formulera 
sammanhang och mening? Sammanhang och mening som inte är slumpmässig 
och fragmentarisk utan systematisk och mångfacetterad. Sammanhang som är 
relevant, kritisk och innehåller flera olika perspektiv. Sammanhang som ger 
kunskap och stolthet åt vår historia som skapat ett samhälle som är öppet 
och tolerant – att det är detta som är vårt kulturarv. Denna insikt kan inte 
memoreras – den måste konstrueras och erövras i en läroprocess som är unik 
för varje individ. 

Vilka undervisningssituationer och vilka redskap är effektiva för detta? Det 
behöver vi veta mer om!
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Bilaga 1

National Center for History in the 
Schools*

5–12 Thinking Standards 

Overview of Standards in Historical Thinking 
The study of history, as noted earlier, rests on knowledge of facts, dates, names, 
places, events, and ideas. In addition, true historical understanding requires 
students to engage in historical thinking: to raise questions and to marshal 
solid evidence in support of their answers; to go beyond the facts presented in 
their textbooks and examine the historical record for themselves; to consult 
documents, journals, diaries, artifacts, historic sites, works of art, quantitative 
data, and other evidence from the past, and to do so imaginatively–taking 
into account the historical context in which these records were created and 
comparing the multiple points of view of those on the scene at the time.

Real historical understanding requires that students have opportunity to 
create historical narratives and arguments of their own. Such narratives and 
arguments may take many forms–essays, debates, and editorials, for instance. 
They can be initiated in a variety of ways. None, however, more powerfully 
initiates historical thinking than those issues, past and present, that challenge 
students to enter knowledgeably into the historical record and to bring sound 
historical perspectives to bear in the analysis of a problem.

Historical understanding also requires that students thoughtfully read the 
historical narratives created by others. Well written historical narratives are 
interpretative, revealing and explaining connections, change, and consequences. 
They are also analytical, combining lively storytelling and biography with 
conceptual analysis drawn from all relevant disciplines. Such narratives 
promote essential skills in historical thinking.

Reading such narratives requires that students analyse the assumptions–
stated and unstated–from which the narrative was constructed and assess 
the strength of the evidence presented. It requires that students consider the 
significance of what the author included as well as chose to omit–the absence, 

*http://nchs.ucla.edu/standards/thinking5-12_toc.html Hämtat 130821.
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for example, of the voices and experiences of other men and women who 
were also an important part of the history of their time. Also, it requires that 
students examine the interpretative nature of history, comparing, for example, 
alternative historical narratives written by historians who have given different 
weight to the political, economic, social, and/or technological causes of events 
and who have developed competing interpretations of the significance of those 
events.

Students engaged in activities of the kinds just considered will draw upon 
skills in the following five interconnected dimensions of historical thinking: 

1. Chronological Thinking 

2. Historical Comprehension 

3. Historical Analysis and Interpretation 

4. Historical Research Capabilities 

5. Historical Issues-Analysis and Decision-Making 

These skills, while presented in five separate categories, are nonetheless 
interactive and mutually supportive. In conducting historical research or creating 
a historical argument of their own, for example, students must be able to draw 
upon skills in all five categories. Beyond the skills of conducting their research, 
students must, for example, be able to comprehend historical documents and 
records, analyse their relevance, develop interpretations of the document(s) 
they select, and demonstrate a sound grasp of the historical chronology and 
context in which the issue, problem, or events they are addressing developed. 

In short, these five sets of skills, developed in the following pages as the five 
Standards in Historical Thinking, are statements of the outcomes that students 
need to achieve. They are not mutually exclusive when put into practice, nor do 
they prescribe a particular teaching sequence to be followed. Teachers will draw 
upon all these Thinking Standards, as appropriate, to develop their teaching 
plans and to guide students through challenging programs of study in history. 

Finally, it is important to point out that these five sets of Standards in 
Historical Thinking are defined in the following pages largely independent of 
historical content in order to specify the quality of thinking desired for each. It 
is essential to understand, however, that these skills do not develop, nor can they 
be practiced, in a vacuum. Every one of these skills requires specific historical 
content in order to function–a relationship that is made explicit in Chapters 3 
and 4, which presents the standards integrating historical understandings and 
thinking for history for grades 5–12. 
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Contents of Historical Thinking Standards 
for Grades 5–12 

Standard 1: Chronological Thinking
A.  Distinguish between past, present, and future time. 
B.  Identify the temporal structure of a historical narrative or story.
C.  Establish temporal order in constructing historical narratives of their own. 
D. Measure and calculate calendar time. 
E. Interpret data presented in time lines and create time lines. 
F. Reconstruct patterns of historical succession and duration; explain historical  
 continuity and change. 
G. Compare alternative models for periodization. 

Standard 2: Historical Comprehension
A. Identify the author or source of the historical document or narrative and  
 assess its credibility. 
B. Reconstruct the literal meaning of a historical passage.
C. Identify the central question(s) the historical narrative addresses.
D. Differentiate between historical facts and historical interpretations.
E. Read historical narratives imaginatively. 
F. Appreciate historical perspectives. 
G. Draw upon data in historical maps.
H. Utilize visual, mathematical, and quatitative data.

Standard 3: Historical Analysis and Interpretation 
A. Compare and contrast differing sets of ideas. 
B. Consider multiple perspectives. 
C. Analyse cause-and-effect relationships and multiple causation, including the  
 importance of the individual, the influence of ideas. 
D. Draw comparisons across eras and regions in order to define enduring issues. 
E. Distinguish between unsupported expressions of opinion and informed  
 hypotheses grounded in historical evidence. 
F. Compare competing historical narratives. 
G. Challenge arguments of historical inevitability. 
H. Hold interpretations of history as tentative. 
I. Evaluate major debates among historians. 
J. Hypothesize the influence of the past. 
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Standard 4: Historical Research Capabilities
A. Formulate historical questions. 
B. Obtain historical data from a variety of sources. 
C. Interrogate historical data. 
D. Identify the gaps in the available records, marshal contextual knowledge  
 and perspectives of the time and place.
E. Employ quantitative analysis. 
F. Support interpretations with historical evidence. 

Standard 5: Historical Issues-Analysis and Decision-Making 
A. Identify issues and problems in the past. 
B. Marshal evidence of antecedent circumstances. 
C. Identify relevant historical antecedents. 
D. Evaluate alternative courses of action. 
E. Formulate a position or course of action on an issue. 
F. Evaluate the implementation of a decision. 

STANDARD 1: Chronological Thinking  

Overview
Chronological thinking is at the heart of historical reasoning. Without a strong 
sense of chronology–of when events occurred and in what temporal order–it 
is impossible for students to examine relationships among those events or to 
explain historical causality. Chronology provides the mental scaffolding for 
organizing historical thought. 

In developing students’ chronological thinking, instructional time 
should be given to the use of well-constructed historical narratives: literary 
narratives including biographies and historical literature, and well-written 
narrative histories that have the quality of ””stories well told.”” Well-crafted 
narratives such as these have the power to grip and hold students’ attention. 
Thus engaged, the reader is able to focus on what the narrator discloses: the 
temporal structure of events unfolding over time, the actions and intentions 
of those who were there, the temporal connections between antecedents and 
their consequences. 

In the middle and high school years, students should be able to use their 
mathematical skills to measure time by years, decades, centuries, and millennia; 
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to calculate time from the fixed points of the calendar system (BC or BCE and 
AD or CE); and to interpret the data presented in time lines. 

Students should be able to analyse patterns of historical duration, 
demonstrated, for example, by the more than two hundred years the United 
States Constitution and the government it created has endured. 

Students should also be able to analyse patterns of historical succession 
illustrated, for example, in the development, over time, of ever larger systems 
of interaction, beginning with trade among settlements of the Neolithic world; 
continuing through the growth of the great land empires of Rome, Han China, 
the Islamic world, and the Mongols; expanding in the early modern era when 
Europeans crossed the Atlantic and Pacific, and established the first worldwide 
networks of trade and communication; and culminating with the global systems 
of trade and communication of the modern world. 

STANDARD 1 

The student thinks chronologically:  Therefore, the student 
is able to 
1. Distinguish between past, present, and future time. 

2. Identify the temporal structure of a historical narrative or story: its beginning,  
 middle, and end (the latter defined as the outcome of a particular beginning). 

3. Establish temporal order in constructing their [students’] own historical  
 narratives: working forward from some beginning through its development,  
 to some end or outcome; working backward from some issue, problem, or  
 event to explain its origins and its development over time. 

4. Measure and calculate calendar time by days, weeks, months, years, decades,  
 centuries and millennia, from fixed points of the calendar system: BC (before  
 Christ) and AD (Anno Domini, ””in the year of our Lord””) in the Gregorian  
 calendar and the contemporary secular designation for these same dates,  
 BCE (before the Common Era) and CE (in the Common Era); and compare  
 with the fixed points of other calendar systems such as the Roman (753 BC,  
 the founding of the city of Rome) and the Muslim (622 AD, the hegira). 

5. Interpret data presented in timelines by designating appropriate equidistant  
 intervals of time and recording events according to the temporal order in  
 which they occurred. 

6. Reconstruct patterns of historical succession and duration in which historical  
 developments have unfolded, and apply them to explain historical continuity  
 and change. 
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7. Compare alternative models for periodization by identifying the organizing 
principles on which each is based.  
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Bilaga 2

Slutuppgift historia A

Denna slutuppgift har Du en vecka på Dig att göra. 
Kursmålen och betygskriterierna för kursen historia A handlar om att Du ska 
skaffa Dig ett ”historiemedvetande”. Historiemedvetande handlar om flera 
saker: 

– förståelse och känsla för främmande kulturer.

– förståelse och identitet med Din egen kultur.

– förståelse för vilka valalternativ som människor har stått inför i gångna tider.

– förståelse för vilka värderingar som har styrt människor.

– föståelse för att historien kan tolkas ur olika perspektiv beroende på olika  
 källor. 

– förståelse för att människor förändrat historien och att utgången aldrig är  
 given.

– förståelse för att Du själv är en del av historien.

Vilket betyg Du ska ha i kursen är alltså beroende av i vilken grad Du tillägnat 
Dig ovanstående! 

Vi har under kursen följt ett fiktivt land i Europa från och med år 1302. Spelet 
började i det medeltida bondesamhället där Du mötte de andra människor som 
levde där: bönder, godsägare, präster och handelsmän. Genom förhandlingar 
och konflikter bestämdes hur relationerna utvecklades. Så småningom 
kom också en furste fram i landet och ville ha skatter och makt. Det blev 
förhandlingar mellan parlamentet och fursten. Under 1500- och 1600-talen 
tog landet ställning till frågan om Luthers lära och påverkades därmed av 
30-åriga kriget. 1700- och 1800-talen medförde revolutionerande förändringar 
inom jordbruk, handel, kultur, politik och industri. 1900-talet präglades av 
ekonomiska framsteg och bakslag samt spänningarna kring världskrigen och 
utvecklingen mot ett alltmer internationellt samhälle. 
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Om man antar att en generation är ca 30 år så har vi alltså följt ca 23 
generationer i landet!

Slutuppgiften består i att Du ska skriva en uppsats (maskinskriven) där ser 
tillbaka på spelet och skriver om de människor Du har spelat och arbetat med! 
Titel på uppsatsen ska vara:

Min släkt och mitt land under 23 generationer

Uppsatsen ska alltså bygga på de roll-övningar vi har genomfört och på vad som 
har hänt i vårt fiktiva land. Berättelsen blir således ”skönlitterär och autentisk” 
(påhittad men byggd på verkliga händelser). Du bestämmer själv de exempel 
upplägget på Din uppsats men: Du ska använda Ditt ”historiemedvetande” när 
Du skriver! Det viktiga är alltså att Du försöker visa Din förståelse för:

– Hur människor har tänkt och känt i gångna tider och vilka värderingar som  
 styrt dem.

– Vilka valalternativ de har stått inför och vad som har styrt dem.

– Att historien kan tolkas ur olika perspektiv beroende på vilka källor som  
 finns/används.

– Att historiens förlopp har påverkats av människornas agerande och att  
 utgången aldrig är given på förhand. 

– Att Ditt liv nu (i det fiktiva landet) är resultatet av tidigare generationers  
 agerande och att framtiden hänger på Ditt agerande!”

Hjälpmedel: det Du skrivit under övningarna, lärobok och eventuellt annat Du 
läser!

Skriv gärna långt och utförligt! Försök visa Ditt historiemedvetande för ett 
riktigt bra betyg! 
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Bilaga 3

Enkätfrågor kring spelet  
”Minister för en dag”

Dessa frågor ingår i forskningsprojektet ”Lärande genom gestaltning och 
simulering” och finansieras av Vetenskapsrådet. Svara anonymt och så utförligt 
Du kan (skriv också på baksidan om Du behöver). Tack för din medverkan!

1. Jag är en man/kvinna (ringa in) Ålder: ___ Jag var minister i land: ___ (A, B, 
C, D eller E).

2. Vilka olika ministerposter innehade Du under spelets gång?

3. Beskriv Dina känslor och förväntningar i början av spelet när ni fått era 
roller och började förbereda första regionrådet!

4. Vad tycker Du om genomförandet av regionråden? Var de intressanta/
ointressanta?
Beskriv Dina känslor och upplevelser av regionråden!
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5. Vad tycker Du om hur arbetet inom Din regering fungerade? Fungerade det 
bra/dåligt?
Beskriv hur ni arbetade och försök förklara varför det blev som det blev!

6. Hur upplevde Du förhandlingarna med de andra regeringarna? Beskriv Dina 
känslor och lärdomar av mötena med de andra regeringarna!

7. Vad tycker Du om Din egen insats i spelet? Tycker Du att Dina idéer och 
handlingar fick betydelse för hur din regering fungerade? Tycker Du att Dina 
idéer och handlingar fick betydelse för hur spelet/regionen utvecklades? 
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8. ”Om spelet hade varit på riktigt” – Tycker Du att utvecklingen i regionen 
blev ett bra eller dåligt exempel på hur utvecklingen i världen bör gå till? Kan 
Du förklara varför utvecklingen blev som den blev? Tycker Du att Du lärde Dig 
något av spelet? Vad?

Tack än en gång för Din medverkan! Titta gärna igenom Dina svar en gång till! 
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