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Abstract 

 

History in lower secondary school:  Historical-culture expressions in and outside a 

classroom in Sweden in the fall of 2009. 

 

How do students use schools´ history education to develop their historical 

consciousness? In which ways could history education be regarded as a historical-

culture expression, i.e. as a part of a society’s interest in the past? This thesis takes its 

point of departure in these overarching questions. More specifically the research was 

carried out as a contextualised case study of sixteen history lessons in a Swedish Year 

9 class, in the autumn of 2009.  

The contextualisation consists of an analysis on historical-culture expressions in 

Sweden at that time. Despite conflicting views, the major finding was signs on “a 

schematic narrative” depicting Sweden as a country that solves her problems in a 

peaceful way, both in the past, the present and the future. The classroom study was 

conducted with an ethnographical approach with close attention to teacher-student 

interactions. The research was guided by an analytical model inspired by the history 

theorist Jörn Rüsen. According to the model, a history education aiming to develop 

student´s historical consciousness provides learning processes that follow five 

interrelated activities: 1) to ask relevance-making historical questions, 2) to 

experience the past as tangible, 3) to interpret the past in order to understand, 4) to 

organize historical knowledge as meaningful narratives and  5) to orient oneself by 

historically informed answers in relation to future-related questions.   

The results show in detail the complicated learning processes in the classroom but 

also the connection with the historical-culture expressions in Sweden at that moment. 

One major finding was the tendency to react to the rise of contemporary 

islamophobia and nationalism in Sweden by making comparisons with the 

development in Weimar Germany in the beginning of the 1930s.  This tendency was 

present both in and outside the classroom.  

 

Key words  

history education, historical consciousness, historical-culture expressions, collective 

remembering, methodological nationalism, narrative theory, neo-nationalism, 

Swedish contemporary history 
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Förord  
 

Det finns många att tacka nu när avhandlingen till sist har blivit klar.  Det första tacket riktar 

jag till Caroline som tog emot mig som forskare i sitt klassrum på Storstadsskolan, 

höstterminen 2009. Om inte du så frimodigt öppnat klassrumsdörren hade den här  boken 

naturligtvis aldrig funnits. Jag har nu för andra gången – första gången var i samband med 

licentiatavhandlingen – sysselsatt mig med att lyssna till vad du och dina elever sade, tittat på 

mina anteckningar och försökt forma en bild av ett fruset ögonblick i det enorma tidsflöde 

som kan kallas ”det förflutna”.  Det har återigen visat sig att denna mikroskopiska del av 

historiekulturen har ett djup av betydelser som troligen skulle varit omöjligt att få syn på vid 

ett hastigt besök och som sannolikt skulle gått förlorat utan den dokumentation, som du och 

dina elever gav mig chansen att samla in.  

 

Det andra tacket riktar sig till en ganska stor grupp människor, ingen nämnd, ingen glömd, 

som under omtaget med materialet ofta – och uppmuntrande – frågat hur det går. Till denna 

hejarklack hör framför allt den närmaste kretsen på Karlstads universitet, i en korridor fylld 

av människor med spännande forskningsprojekt i allt från statskunskap i ena änden 

(korridoren är riktigt lång) till religionsvetenskap och idéhistoria i den andra. I detta tack för 

uppmuntran och trevlig samvaro vid kaffemaskiner och kopiatorer inkluderas också alla andra 

i samma korridor som haft stor betydelse för att detta skulle gå att genomföra. Det gäller inte 

minst alla er som jobbar med administration och alla lärarkolleger som jag de senaste åren då 

och då delat vedermödor och glädjeämnen med i lärarutbildningens vardag. Tack särskilt till 

vår prefekt Arne Larsson för all uppmuntran och generös förståelse för behov av 

tjänstledigheter.  

 

Två av korridorens medlemmar har hunnit bli både professorer och professorer emeritus/ 

senior under min väg  mot målet, och vi ses inte lika ofta som förr. Men inte desto mindre: 

Bengt Schüllerqvist och Hans Lödén, tack för att ni drog igång FLHS, den forskarskola som var 

starten på det här projektet och som för mig innebar en oväntad ingång i universitetsvärlden 

i mogen ålder. Ett extra tack till Bengt för att du fortsatt visa intresse för mitt projekt och för 

all vänlig uppmuntran genom åren. Tack också Ingrid Mossberg Schüllerqvist för alla glada 

hejarop när du passerar genom korridoren!  

 

Till hejarklacken hör också alla mina gamla kompisar i forskarskolan – alltid lika roligt då vi 

ses.  I denna krets vill jag särskilt lyfta fram historikergänget som jag fortsatt haft mer kontakt 

med under åren som gått: Mikael Berg, Jessica Jarhall, Katarina Schiöler, Maria Johansson 

samt Johan Sandahl (associerad historiker). Tack för alla trevliga och stimulerande 

diskussioner.  Till den här textens tillkomst- och ursprungshistoria hör också mina handledare 

under licentiandtiden, Ulla Runesson och Kenneth Nordgren. Tack för er grundläggande 

guidning, utan den  hade jag helt säkert aldrig kunnat förstå hur inspelade ljud från 

vardagskaos i ett klassrum kan bli till vetenskaplig text. Tack också Kenneth, för dina skarpa 
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analyser och för din humor även fortsättningsvis, särskilt för dina synpunkter på ett extra 

svårskrivet kapitel. Här ska också geografen Tomas Torbjörnsson nämnas: tack för synpunkter 

som gav hela manuskriptet en avgörande knuff i en (förhoppningsvis nu mer) läsbar riktning. 

Till det bidrog också Katarina Schiölers läsning i ett senare skede. Tack Katarina!  

 

Tack också för värdefulla synpunkter på historieämnets eget högre seminarium där i 

synnerhet Mikael Svanbergs läsning av kontextkapitlet gav nya infallsvinklar. Tack för 

synpunkter på samma manus och tack också för värdefulla lästips och vägledning i det 

historiografiska landskapet till Martin Åberg. Och tack för trevliga och intressanta seminarier 

tillsammans med mina doktorandkolleger Hans Hulling, Åsa Melin, Jenne Fröding Reyes och 

Maria Johansson (igen).  Ett extra tack till Åsa, för din korrekturläsning och för uppmuntrande 

ord i det hektiska slutskedet. Bland historikerna också ett varmt tack till Therése Broman (som 

numera flyttat en våning ner till lärarutbildningens kansli) för både glada hejarop och 

korrekturläsning.  En annan person i historikerdelen av korridoren och som betytt mycket 

både för avhandlingsarbete och för trivsel på jobbet är Joakim Wendell. Det är en ynnest att 

ha en sådan arbetskamrat i rummet intill,  med dörren (nästan) alltid öppen. Tack Joakim, 

utan din hjälp vet jag inte hur jag skulle ha klarat detta på slutet: du har läst korrektur och 

utkast och kollat engelskan på abstract. Oskattbart! Och tack för alla diskussioner genom 

åren! Tack också till Elisabeth Wennö för att du med kort varsel åtog dig uppdraget att 

översätta min engelska sammanfattning. Tack Fredrik Alvén och Joel Rudnert vid Malmö 

universitet för intressanta samtal, och tack hela övriga gänget runt de nationella proven för 

trevlig samvaro vid de tillfällen då vi har mötts. 

 

Men innan boken kommit dit där den nu är hade textens helhet också passerat mycket 

kvalificerade läsare. Här ska först och främst ett stort tack riktas till Cecilia Axelsson Yngvéus 

vid Malmö universitet som läste mitt 90 %-manus för lite mer än ett år sedan. Tack Cecilia, för 

tydlig och konstruktiv kritik. Jag hade dina anteckningar bredvid datorn i ett halvår. Ett annat 

mycket stort tack till Per Eliasson, Malmö universitet, som både var min opponent på 

licentiatseminariet och återkom som grönläsare av detta manus. Få personer läser lika 

grundligt som du, Per. Dina synpunkter var ovärderliga i arbetets slutfas.  

 

Men det är på Karlstads universitet de två personer finns som haft den allra största betydelsen 

för att detta nu äntligen är klart: TACK till mina handledare Martin Stolare och Johan 

Samuelsson!  Martin, ett extra tack och för att du haft en sådan i grunden stor tillit och sett 

möjligheter där ingen annan skulle sett dem och extra tack Johan, för din aldrig sinande 

uppslagsrikedom. Bredd och djup i kunskaper, strategiskt tänkande, uthållighet,  språkkänsla, 

och kritisk hållning, ja det är svårt att finna ord som riktigt ringar in det ni gjort. Det har alltid 

varit stimulerande att ha handledning med er. Outtröttligt har ni under årens lopp styrt mina 

luftiga idéer och hastiga kapitelutkast mot mer realistiska mål. TACK igen!  

 

҉ 
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Utanför den akademiska världen finns också personer som betytt mycket för att avhandlingen 

äntligen skulle bli klar: vänner, grannar, släktingar – ingen nämnd ingen glömd – och som 

också hört till hejarklacken under flera år. Hit hör också mina författarkolleger Erik Nilsson 

och Rolf Uppström och redaktörerna Ulf Wagner och Inger Blomquist på Gleerups som 

tålmodigt  väntat på att jag ska bli klar. Ett extra tack till Inger för att du tog dig tid att läsa 

korrektur på ett avhandlingskapitel.  

 

 

҉ 

 

 

 

Till er som betyder allra mest! Vad ska man säga?  Framför allt: Tack för att ni finns!   

 

Mycket har jag ändrat när jag gjort lic till avhandling, men några rader kan jag behålla precis 

som de var. Så här skrev jag i förordet 2011: ”Karin Borg är inte bara min fru, hon är också min 

främsta lekkamrat i livet och en ovärderlig samtalspartner ...”  Det är ord som inte bleknat 

utan fått än mer färg och djup med åren. Jag skrev också att våra döttrar Elin och Agnes är 

det finaste  jag vet. Det tål att upprepas igen! Hur många gånger som helst.  

 

Både jag och min syster Marie känner ofta en stor förundran och tacksamhet över att ha en 

mamma som föddes 1919 och som fortfarande är med i den här världen. - Skriv inte för långt 

på förordet, sa du mamma, när jag pratade med dig på telefon i går. Nej, det får räcka nu.  

Tack för allt!  

 

 

 

Kronoparken i Karlstad  och Kronobergparken i Stockholm  

den 25 september 2019 

 

Hans Olofsson   
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1. Historiemedvetande i ett klassrum: en inledning  
 

Josefin: Jag undrar om våra barnbarn, kommer liksom att tycka det [första och andra 

världskriget] är lika intressant som vi tycker, det tror inte jag att dom kommer att tycka.  
Erika: Det tror jag inte. 
Angelica: Det tror inte jag heller. 
HANS: Varför inte då? 
Josefin: Ja, men då ... det är ju en ... liksom för långt bak i tiden, och det är kanske 
svårt att relatera till för det var deras gammelmorfars gammelmormor och det blir 
liksom, det känns inte lika nära man har aldrig träffat henne ...   
Tomas: Då kommer det säkert ha hänt nåt mer nära ... 
Josefin: Ja, men precis, då kanske man kan berätta om tsunamin eller nine-eleven 
eller, alltså ... nåt annat ... som ...  
Erika: Alltså både tsunamin och elfte september och andra världskriget också för den 
delen var himla stort över hela världen, alltså det är verkligen jättestort. Och kanske på 
det sättet så kommer det, ändå, fast det ... dom kanske ändå inte [tycker det är] lika 
intressant men ... kanske då när ... våra barn växer upp så har nåt ännu större hänt ... 
det känns ju jobbigt att tänka så, men alltså ... men alltså, vem vet vad som händer 
tvåtusentolv eller, nej men då kanske det är ännu mer som [är] aktuellt just då.1 

Citatet är hämtat ur avhandlingens intervjumaterial. Rösterna tillhör en grupp elever 

i femtonårsåldern som en tidig förmiddag i december 2009 sitter i ett grupprum på 

sin högstadieskola och samtalar med mig om vad de uppfattar som mest 

intresseväckande i historieundervisningen. Som forskare vill jag veta vilka historiska 

skolkunskaper som eleverna själva ser som angelägna, och varför de gör det. I 

intervjun enas gruppen snabbt om att det man läser just nu, i nian, första och andra 

världskriget, är det mest väsentliga innehållet hittills i skolans historieundervisning. 

Ett viktigt skäl är att de redan vet en del om innehållet, att det är dramatiskt och att 

det finns bilder som gör förloppet levande och begripligt. Ett annat skäl är att det 

handlar om något ”stort” som berört många människor i historien. Under intervjun 

hänvisar flera av gruppens medlemmar till vad de sett på film eller läst i böcker. Några 

kan också återge vad äldre släktingar berättat med anknytning till andra världskrigets 

händelser. 

Det är när jag ställer följdfrågor om vad kunskaper om världskrigen kan ha för 

betydelse för dem i framtiden som de blir betänksamma till innehållets bestående 

värden. Ett par av den näraliggande historiens mest omtalade nyhetshändelser och 

2012, en bioaktuell spelfilm med undergångstematik, blir väsentliga redskap i deras 

reflektioner.2 Diskussionen visar att de är på det klara med att historiska skeenden 

som de själva uppfattar som viktiga inte nödvändigtvis kommer att uppfattas så 

                                                      
1 Ljudupptagning, elevintervju 4, 2009-12-03. 
2 Den amerikanska spelfilmen 2012 hade enligt recensionerna i dagstidningspressen ett spekulativt 
katastroftema om jordens undergång 2012, samma år som Maya-kalendern ansågs upphöra, se DN, 
SvD, AB och Expressen 2009-11-13 och SDS, 2009-11-15. 
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framgent, av möjliga barn och barnbarn. Att framtiden även kan innefatta nya, kanske 

än mer omvälvande händelser framstår som lite skrämmande men långt ifrån otroligt.  

I avhandlingens empiriska material finns fler exempel på högstadieelevers klart 

uttalade tankar om det förflutna, nuet och framtiden i ett generationsöverskridande 

perspektiv, det vill säga tydliga kännetecken på människors historiemedvetande.3 

Intervjucitatet blixtbelyser även på andra sätt en central aspekt av den problembild 

som avhandlingen söker bidra till att belysa: hur kan unga människor i början av 2000-

talet sätta innehållet i skolans historieundervisning om 1900-talet i relation till andra 

tidsbundna fenomen i sin livsvärld och därmed till sin historiemedvetandeutveckling?  

Avhandlingens problembild – en översiktlig orientering  

De intervjuade ungdomarnas intresse för det man läser i skolan är inte förvånande. 

Det är ingen nyhet att olika former av historiska berättelser om 1900-talets historia 

väcker engagemang bland elever.4 Sedan decennier har världskrigen haft en 

dominerande plats i  historiekulturella yttringar i stora delar av världen, både i och 

utanför skolans historieundervisning.5 Det ”korta” århundradet mellan 1914 och 1989 

har ofta beskrivits som ”katastrofernas århundrade” med första världskriget som den 

inledande ”urkatastrofen”.6 Samtidigt som bilden av 1900-talet har varit och 

fortfarande en bra bit in på det nya århundradet är en grundläggande del av 

historiekulturen har den också varit en utmaning för människors tankar om samtid 

och framtid.  

I hög grad har 1900-talets historia också blivit en offrens historia, och just denna 

”viktimisering” av det förflutna är sedan decennier en bärande del av den 

historiekulturella behandlingen av det korta 1900-talet.7 Till dels beror det på 

historiska fakta: omfattningen både i antalet dödsoffer och i graden av brutalitet har 

gjort att 1900-talets historia kan beskrivas som en serie ”gränshändelser” som på en 

och samma gång triggat ett intresse för det förflutna och begränsat möjligheterna att 

sätta det i samband med en kommande, meningsfull och kanske ljusare framtid för 

mänskligheten; sorg, förlust och behov av gottgörelser har präglat minnet.8 Filosofen 

Agnes Heller sammanfattade på 1980-talet  allt detta i termer av en meningskris för 

                                                      
3 Heller (1982) s. 36–41.  
4 Angvik & von Borries (1997) s. 72ff; Poulsen (1998) s. 120–132; Långström (2001) s. 67; Barton & 
Levstick (2004) s. 92–94; Hansson (2010) s. 37, 66.  
5 Assmann (2010); Winter (2006); Zander (2001) s. 446ff. 
6 Hobsbawm (2001); Salomon (2009) s. 87–90; Karlsson (2014b) s. 13ff och passim. Jfr Winter (2006). 
7 Rüsen (2015) s. 167; Rüsen (2017) s. 181. Jfr Karlsson (2010) s. 254–264. 
8 Ricœur (2005). Jfr Karlsson a.a. s. 212f; Löfström (2011) s. 64ff. 
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historiemedvetandet på en generell nivå, något som gjorde och kanske fortfarande 

gör det svårare för människor att orientera sig tidsmässigt:  

The confusion of historical consciousness as a general phenomenon has been generated by 
the First World War and intensified in the traumatic experiences of the Second World War, 
the Holocaust, Hiroshima, and the Gulag.9   

Paradoxalt nog har dessa gränshändelser under en stor del av tiden efter 1945 kunnat 

tillskrivas just meningsskapande funktioner i olika historiekulturella yttringar – kanske 

just genom sin genomgripande meningslöshet.10 Tidigare historiedidaktisk forskning 

har visat att memorerandet av 1900-talets krig och diktaturer har stor betydelse för 

inte minst i släkt- och familjeberättelser, men också i andra kulturella uttryck och som 

referenspunkt för politiskt handlande.11 Särskilda minnesdagar har instiftats till 

åminnelse för olika vändpunkter, befrielsedagar eller vapenstillestånd, liksom en stor 

mängd fysiska minnesplatser och museer.12 Många av dessa hör ihop med nationell 

historieskrivning i de krigförande länderna medan andra, i synnerhet de som 

uppmärksammar brott mot mänskligheten, har en internationell och allmänmänsklig 

prägel och därför tenderar att bli transnationella.13     

Detta gäller kanske framför allt i ”västerlandet” men i allt högre grad också som delar 

i en världsomspännande historiekultur: framför allt Förintelsen och den nazistiska 

utmaningen mot världsordningen kan numera beskrivas som en bärande del av en 

globaliserande historisk referensram på många olika nivåer.14 Den ingår som en 

central del i ett för FN-systemet gemensamt erfarenhetsrum och ligger sålunda till 

grund för internationellt samarbete vad gäller lagar och konventioner för mänskliga 

rättigheter.15 Förintelseundervisning är ett framskrivet innehåll i kursplaner och 

läromedel i många av världens länder.16 De båda världskrigen är också en erfarenhet 

länge skapat produkter på en mycket omfattande populärkulturell marknad av 

tidskrifter, spelfilmer, skönlitterära böcker och datorspel.17 På många sätt har närhet 

                                                      
9 Heller (1982) s. 82. Rüsen talar om Förintelsen som en ”gränserfarenhet” som saknar ”mening” i 
vardaglig bemärkelse och därför är extra krävande att historisera. Samtidigt kan sådana erfarenheter 
trigga igång historiska lärprocesser. Rüsen (2004) s. 143ff. Jfr Seixas & Peck (2004) s. 113.  
10 Karlsson (2010) passim. Jfr Rüsen (2004) s. 243–266. 
11 Rosenzweig & Thelen (1998) s. 115f, 124; Wertsch (2000) s. 38–48; KG Karlsson (2014) s. 73; Zander 
(2001) s. 446f. 
12 Karlsson (2010) s. 379f.  
13 Jensen (2014) s. 180–186. 
14 Assmann (2010). Jfr Jensen, loc.cit., Aronsson (2004) s. 30, 47; Bjerg, Lenz, & Thorstensen (2011). Det 
gäller även i exempelvis Kina där filmer som Schindler´s list haft miljonpublik och där särskilda museer 
och minnesmärken för Förintelsens offer finns, se Vickers (2018) s. 52–55.  
15 Bring (2011) s. 368–375, 425–479. 
16 Carrier, Fuchs & Messinger (2015). Jfr Wibaeus (2010) s. 13f och passim för svenska förhållanden.  
17 Zander (2006); Bjerg et al (2011); Kingsepp (2012); Jensen (2014) s. 175–185; Sjöland (2016) s. 16, 
57, 87. Jfr Kansteiner (2017) s. 172–176. 
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och distans varit bärande delar av detta återgivande i historiekulturen. Det ligger nära 

i tiden men är ändå fjärran från vardagens värld. Distansering i nuet från det som 

skedde tidigare har också beskrivits i termer av en slags temporal ”andrafiering” där 

”vi” lever i en tid helt skild från den tid då ”de” levde, då allt det hemska hände. Vi har 

helt enkelt lämnat historiens förflutna fasor bakom oss.18 Historikern Francois Hartog 

beskriver ett sådant distanserande till det förflutna som en del av en starkt 

framtidsinriktad form av tidsförståelse som präglade västerländska länder efter 

1945.19 Allt detta är tecken på vad historikern Jay Winter har kallat ett pågående men 

föränderligt ”kollektivt memorerande” av 1900-talets katastrofer, något som för 

övrigt inleddes redan medan ”urkatastrofen” fortfarande pågick.20 Men på samma 

gång som berättelserna om 1900-talets historia alltså utgör en kärna i den ovan 

skisserade historiekulturen har det som hände under ”katastrofernas århundrade” av 

naturliga skäl blivit tidsmässigt allt mera avlägset.21 Att det som Heller beskrev som 

avgörande gränshändelser har allt färre levande vittnen blir på så sätt en 

historiekulturell förändringskraft i sig.22 Rimligen innebär detta också att värdet av 

berättelserna om de förflutna 1900-talsfasorna måste omförhandlas och att historien 

behöver förvaltas och förmedlas på delvis nya sätt i början av 2000-talet.23  

Historikern och  historieteoretikern Jörn Rüsen framhåller elevers behov av tidsmässig 

orientering som en särskilt viktig utmaning för demokratiska staters 

historieundervisning i början av 2000-talet också av andra men angränsande skäl. En 

hel del av de sakförhållanden som präglar samtiden har tidsmässigt både djupare och 

grundare rötter än dem som kan tillskrivas händelserna under ”katastrofernas 

århundrade”. Rüsen poängterar betydelsen av det nya århundradets osäkerhet, 

kännetecknad av en lång rad pågående förändringsprocesser som globalisering, 

mångkulturella samhällsbyggen, ökande fokus på identitetsfrågor och klimatkrisens 

innebörder, vilka alla kan ses som delar av ett gemensamt problemkomplex för 

undervisningen. Till det kommer den konkurrerande kraften från nya medier för 

historiekulturell förmedling.24 Hartog menar att tillvaron efter 1989 i hög grad har 

                                                      
18 Enligt statsvetaren Tomas Diez var det länge en fungerande ideologisk grund för EU-projektet, se 
Diez (2004); jfr Karlsson (2010) s. 305–308 samt Berger & Conrad (2015) s. 340–347. 
19 Hartog (2015) s. 108f. Jfr Aronsson (2004) s. 30 och Zander (2001) s. 31, 318–325. 
20 Winter (2006) s. 4ff. Jfr Sturfelt (2008).  
21 Det är också något som påpekats i många olika sammanhang under en längre tid. Se exempelvis Peter 
Englund (1996) s. 9f.  
22 Karlsson (2010) s. 378f; jfr Assmann (2008) s. 109–118.  
23 Jensen (2014) s. 154–196.  
24 Rüsen (2009) s. 15–17. Jfr Carretero, Asensio & Rodríguez Moneo (2012) s. 1–3 och Hartog (2015). 
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präglats av en ny slags tidsregim där det förflutna och framtiden kan upplevas som ett 

enda komprimerat nu.25 

Det är just av dessa skäl som avhandlingens problembild blir angelägen att utforska. 

Det handlar alltså inte om att ungdomarna i den nyss citerade intervjun uttrycker sig 

uppskattande om det historiska innehåll de möter i skolan, utan snarare om deras 

tvekan över det framtida värdet och deras sätt att relatera frågor om tidslig 

orientering till nyhetsflöde, familjeberättelser och populärkultur.26 Att i detalj 

utforska hur ett fall av historieundervisning om 1900-talets fasor kan ta gestalt i en 

svensk högstadieklass i början av det nya århundradet erbjuder också möjligheter att 

undersöka likheter och skillnader med andra offentliggjorda historiekulturella 

yttringar vid samma tidpunkt.  Här finns en tidigare mindre väl utnyttjad potential i 

den historiedidaktiska forskningen om undervisningspraxis i skolorna. En 

undersökning av en pågående historieundervisning kan till följd därav också betraktas 

som en samtidshistorisk utforskning.27 Det är där, i undersökningar av faktiska 

mötespunkter mellan förhandlingar och förskjutningar i den samtida förståelsen för 

det förflutna som avhandlingens resultat kan ligga till grund för mer generella 

slutsatser om vad en historiemedvetandeutvecklande undervisning kan innebära. Det 

aktualiserar också historieundervisningens relation till frågor som rör kulturarv, 

nationell identitet och demokratins grundläggande värden.28 Sådana frågor har de 

senaste decennierna ökat sin aktualitet i takt med pågående 

globaliseringsprocesser.29  

Historiemedvetandebegreppet behöver utforskas i pågående undervisning  

Forskningsproblemens relevans kan emellertid också beskrivas ur ett mera avgränsat 

och skolnära perspektiv. Ett viktigt skäl är att historiemedvetandebegreppet sedan 

1994 använts som en framskriven del av målsättningsformuleringar i kursplaner för 

grundskolans historieundervisning i Sverige. Formuleringarna har visserligen 

modifierats något i de två följande kursplanerna, år 2000 och 2011, men en central 

punkt i styrdokumenten har i skrivande stund i ett kvarts sekel handlat om att 

grundskolan genom sin historieundervisning ska ”sträva efter” eller bidra till att 

eleverna ”förvärvar” eller ”utvecklar” sitt historiemedvetande. I kursplanerna har 

begreppet också beskrivits som en utgångspunkt för ämnesinnehållets urval och ett 

                                                      
25 Hartog a.a. s. 194–204. Jfr Jordheim (2016) s. 167–171.  
26 Jfr Rüsen (2011) s. 15–17; Wineburg (2001) s. 232–250. 
27 Wilson (2001) s. 540ff. Jfr Grever & Adriaansen (2017) s. 78–84.   
28 Guyver & Taylor (2012); Alvén (2017); Samuelsson (2017) och Seixas (2018).  
29 Nordgren (2006); Grever (2012); Berger (2012); Johansson (2012); Seixas (2017). Jfr Hettne, Sörlin & 
Østergård (2006) s. 407–419 och Hylland Eriksen (2014) s. 29–31.  
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sätt att ringa in skolämnets syfte.30  Frågan om vad dessa – eller liknande 

målsättningar i andra länders nationella styrdokument – mer konkret kan innebära i 

en undervisningspraktik är däremot endast delvis utforskad. Samtidigt är 

begreppsanalys och de teoretiska ramverken för forskning om 

historiemedvetandeutveckling föremål för en fortsatt diskussion i såväl svensk som 

internationell historiedidaktisk forskning.31  

Ett viktigt led i motiveringen av avhandlingens undersökning tar alltså avstamp i de 

inomvetenskapliga behoven. Dels handlar dessa om att bidra med mer empirisk 

kunskap om historieundervisningens klassrumspraktik med tydlig utgångspunkt i 

historiemedvetandebegreppet och dels om att utveckla och pröva teoretiska 

modeller som kan användas i sådana studier. Kunskaper som kan erhållas från en 

sådan undersökning kan emellertid också vara viktiga utanför forskarnas inre krets. 

För historielärare, läromedelsförfattare, lärarutbildare och andra som på daglig basis 

har att tolka och omforma kursplanernas målformuleringar i konkreta handlingar  är 

det väsentligt att få ett centralt begrepp i styrdokumenten belyst i vetenskapliga 

studier av skolans undervisningspraxis, exempelvis som underlag för ämnesdidaktiskt 

utvecklingsarbete. Här är elevernas perspektiv på och förståelse av ämnets olika 

meningsskapande aspekter ett centralt område vid sidan av studier kring lärares 

uppfattningar.32 Studier av genomförd historieundervisning kan tänkbart bidra även 

till mer informerade  slutsatser om innehåll och målsättningar i framtida kursplaner; 

svenska skolmyndigheter både efterfrågar och använder historiedidaktiska 

forskningsrön om historiemedvetande från observationsstudier i klassrumsmiljö.33  

Problembilden kan sammanfattas med tre frågor där jag menar att den här studien 

kan bidra med ny kunskap. Det är frågor som utgår från vad som kan beskrivas som 

ett teoretiskt problem, ett empiriskt problem och ett historiskt problem kring 

historiemedvetandebegreppet och skolundervisning i historia.  

 Teoretiskt: vad menas med en historiemedvetandeutvecklande historieundervisning?  

 Empiriskt: hur ser historiemedvetandeutvecklande lärprocesser ut i ett klassrum? 

 Historiskt: hur använder elever skolornas historieundervisning om 1900-talshistoria för att 

orientera sig i sin egen samtid i början av 2000-talet? 

                                                      
30 Lpo 94/94/hi, s. 26f; Lpo 94/00/hi, s. 76f; Lgr 11/hi, s. 81.  
31 Se exempelvis Virta (1997); Kölbl & Straub (2001); Rüsen (2004); Lee (2004); Straub (2005); 
Schüllerqvist (2005); Nordgren (2006); Karlsson (2009a); Lozic (2010); Körber (2011); Nygren (2011); 
Grever (2012); Johansson (2012); Thorp (2014); Körber (2015 [digital referens]); Kölbl & Konrad (2015); 
Thünemann (2016); Seixas (2017); Seixas (2018); Rudnert (2019). 
32 Jfr Schüllerqvist (2005) s. 70f; Nygren (2011) s. 55; Grever (2012); Hammarlund (2012); Kvande 
(2014); Duquette (2015). 
33 Berggren & Johansson [Skolverket, NU -03], (2006) s. 84; Skolinspektionen (2015 [digital referens]) s. 
8f och passim. 
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En kort exkurs om historiemedvetandebegreppets ”operationalisering” 

Historiemedvetandebegreppet är alltså något av avhandlingens portalbegrepp, också 

i bokstavlig bemärkelse: det leder läsaren in i den fortsatta texten och lägger en 

teoretisk grund för de fortsatta undersökningarna. Här skulle jag vilja flika in några 

kortare reflektioner. Även om det är vanligt att historiedidaktiker utgår från 

historiemedvetandebegreppet har det många gånger konstaterats att det är svårt att 

använda i empiriska undersökningar; upprepat och ofta har problemen med 

begreppets empiriska ”operationalisering” betonats.34 Men frågan är om den 

historiedidaktiska forskningen inte fastnat med detta konstaterande, som därmed blir 

något av en självuppfyllande profetia? Historiemedvetande är visserligen ett 

komplicerat och vittomfattande fenomen på samma sätt som språk är det. Men 

behöver det betyda att en vetenskaplig undersökning av människors språkanvändning 

behöver vara svår att genomföra?35 Snarare kanske det också handlar om att det är 

viktigt att försöka närma sig begreppet på ett mer handfast sätt, i de pågående, 

vardagliga lärprocesserna. 

Anna Sandström och historiemedvetandebegreppet i ett klassrum på 1800-talet  

Att det finns en mer vardaglig och direkt betydelse av begreppet kan också visas 

genom äldre belägg från skolans värld, där det vi i dag kallar historiemedvetande var 

en del av diskussionen långt innan termen fördes in och tog plats i statliga 

styrdokument.36 När pedagogen Anna Sandström med utgångspunkt i egna 

undervisningserfarenheter pläderade för en mer levande historieundervisning i en 

debattbok utgiven 1882 beskrev hon ett helt reformprogram i detalj. Lärarna borde 

sluta med att förhöra barnen på kungalängder och årtal, lämna läroböckernas trista 

framställningar och i stället berätta på ett livaktigt sätt och med vardagliga ord som 

barnen kunde fatta. Innehållsbegrepp som ”riksdag” eller ”här” måste göras 

begripliga – särskilt viktigt var att just den typen av kollektivbegrepp synliggjordes så 

att det stod klart för eleverna att det handlade om många enskilda individer med 

särskilda uppgifter som tillsammans kan agera som grupp.37 Men också andra 

samhällsvetenskapliga begrepp som ”budget” måste först förklaras konkret och 

därefter ges som namn. Och historieundervisningen måste få ta tid. 

Sandström ringade också in två målsättningar för historieämnet. Den ena kallade hon 

”ideellt” och det känner vi igen som det klassiska om historia som livets 

                                                      
34 För en aktuell översikt över svensk och internationell forskning och debatt, se Alvén (2017) s. 75–80.  
35 Jfr diskussionen i Nordgren (2016); Seixas (2017) samt Rudnert (2019), särskilt s. 39–51. 
36 Jfr PA Karlsson (2014) s. 21–24. 
37 Jfr Barton (2008e). 
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läromästarinna: genom att få höra talas om förebildliga människors (läs: politiska 

ledares) förebildliga leverne (och dess många motsatser får man tro) skulle barnens 

moraliska kompasser ställas in för ett gott liv som dygdiga samhällsmedborgare.38  

Men det för det här avhandlingsarbetet mest intressanta i hennes reformprogram var 

den andra målsättningen:    

Det andra [målet] är - om man så vill - praktiskt-realistiskt och vinnes genom att vidga 
barnets horisont och orientera det i den stora menniskoverlden utanför skolan och 
barnkammaren, icke blott i den verld som varit, utan äfven i den som är. Historien är ej en i 
sig afslutad, verklighetsfiendtlig kunskap.39 

En första viktig detalj i citatet är tanken att historieundervisningen skulle utgå från 

elevernas egen uppfattning om världen och att undervisningen kan ses som ett 

erbjudande om ett vidgande till sådant som var okänt i det  förflutna. Det är alltså inte 

det förflutna i sig – ett ämnesessentialistiskt mål –  utan den orienterande funktionen, 

elevens eget aktiva användande av den historiska kunskapen i samtiden, i sitt eget liv, 

som är det väsentliga.  En annan detalj i citatet är att historieundervisningen inte 

enbart handlar om det förflutna utan om det som fortfarande är, om samtiden. 

Historien är inte avslutad, den pågår och är följaktligen något som också angår 

framtiden, den har med den verkliga världen och livet att göra, den är inte 

”verklighetsfientlig”. Dessa tre delar: elevens inbjudan till ett eget aktivt användande 

av historiska kunskaper; den betonade samtidsrelevansen och den inbegripna 

framtidsbetydelsen  är som framgår av nästa kapitel väsentliga för förståelsen av vad 

historiemedvetandebegreppet kan innebära i konkret historieundervisning.40  

 

                                                      
38 Sandström hänvisar inte uttryckligen till Ciceros idé om ”Historia magistra vitae”, det är jag som 
tolkar det så. Om Cicero och detta begrepp i historieförmedling, se Jensen (2003) s. 26f. Jfr KG Karlsson 
(2014) s. 85–89. 
39 Sandström (1882) s.34.  
40 Som historikern Göran Andolf visat var Anna Sandströms debattinlägg inget isolerat fenomen utan 
en betydelsefull del av en offentlig diskussion om historieundervisningen i Sverige vid det förrförra 
sekelskiftet, en diskussion som i hög grad leddes av historielärare själva (både i folkskola och i 
flickskola/läroverk) men också som en del av en allmän kulturdebatt, se Andolf (1972) s. 16–22, 288–
290 och passim. Att Sandströms plädering för en icke ”afslutad och verklighetsfiendtlig” syn på historia 
ekar av filosofen Friedrich Nietzsches krav på en historia i ”livets tjänst” är kanske en slump, men ligger 
nära tidsmässigt. Nietzsches debattbok ”Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben” utkom 
1874  och enligt historikern Sven Grauers var Sandström bekant med Nietzsches tankar, åtminstone vid 
ett senare tillfälle, se Grauers (1961) s. 381. Ulf Zander visar att en annan debattör, Teodor Holmberg, 
med vilken Sandström hade kontakt, tog direkt intryck av Nietzsches skrift några år senare, Zander 
(2001) s. 49, not 27.  Oavsett direkt påverkan eller inte, kan man nog säga att en ny syn på historia och 
historieförmedling var något som låg i tiden bland Europas samtida intellektuella i slutet av 1800- och 
början av 1900-talet, se Iggers (2005[1997]) s. 31–40; Zander (2001) s. 69–165; Jensen (2003) s. 259ff; 
Karlsson (2010) s. 60ff. 



15 
 

Avhandlingens position i det historiedidaktiska fältet 

De hittills förda resonemangen visar att avhandlingen positionerar sig i ett gränsland 

mellan å ena sidan historiedidaktisk forskning som är inriktad på att genom 

vetenskapliga studier av skolundervisning utvinna erfarenheter och systematiserade 

kunskaper som underlag för undervisnings- och professionsutveckling och å den andra 

sidan den typ av historiedidaktisk forskning som intresserar sig för historiekulturen i 

stort.41 Det finns mycket som talar för att dessa delområden i det historiedidaktiska 

vetenskapsområdet borde kunna uppfattas som möjliga och kanske nödvändiga att 

söka förena – även om konfliktlinjer också kan iakttas i den historiedidaktiska 

debatten både i Sverige och i andra länder.42 Min egen inställning är att praktiknära 

historiedidaktisk forskning utan ambition att söka förankring i ett 

historievetenskapligt, tidsmässigt och/eller ämneskritiskt sammanhang riskerar att bli 

alltför kringskuren. Men på samma gång blir en historiedidaktisk forskning i skolmiljö 

som inte intresserar sig för frågan om vilken relevans den kan ha för 

utbildningsvetenskapligt informerad praktikutveckling i det demokratiska samhällets 

skolsystem svår att ge skäl för, i synnerhet som den faktiskt ofta är finansierad med 

ett sådant ändamål.43 

Avhandlingsprojektets  bakgrund  

Det här avhandlingsarbetets startpunkt var en särskild regeringssatsning inom det så 

kallade ”Lärarlyftet”. Tanken var att ge ett begränsat antal yrkesverksamma lärare 

möjlighet att genomföra forskarstudier med licentiatexamen som slutmål. Syftet var 

att öka den akademiska forskningens relevans i skolsystemens utveckling och på så 

sätt stärka skollagens intentioner om att den offentliga skolans verksamhet ska vila 

på vetenskaplig grund. Ett annat mål var att långsiktigt stärka banden mellan skolan 

och universitetsvärlden. Vetenskapsrådet fördelade medel till de lärosäten som 

ansågs motsvara kraven för satsningen. Karlstads universitet fick på så sätt uppdraget 

att genomföra forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) under 

åren 2008-2010.44  Jag har därför inom ramen för FLHS redan redovisat delar av min 

forskning i licentiatavhandlingen Fatta historia (2011).45  

                                                      
41 Schüllerqvist (2005) s. 70f och passim.  
42 Schüllerqvist loc.cit.; Haberl (2008) s. 112ff; Saele (2013) s. 23ff; KG Karlsson (2014) s. 36–38. Jfr 
Danielsson Malmros (2012) s. 72f. om behovet av ”broar” mellan dessa positioner. 
43 Jfr Ohman Nielsen (2006) och Ongstad (2006).  
44 Lödén (2012). Ytterligare tre forskarskolor för yrkesverksamma historielärare startades inom 
Lärarlyftssatsningen: Lund/Malmö (2009-2011), se Eliasson (2010); Karlstad (CSD-FL, 2012-2014) och 
Umeå/Högskolan Dalarna (2012-2014), se Larsson & Ledman (2015).  
45 Olofsson (2011). Satsningen understöddes också på olika sätt av min dåvarande arbetsgivare, 
Stockholms stad. FLHS var ett samarbete med Högskolan Dalarna. 
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Skillnaderna mellan licentiat- och doktorsavhandlingarna 

När jag nu har fått möjlighet att bygga ut licentiatavhandlingen till en 

doktorsavhandling är slutresultatet emellertid att betrakta som ett självständigt verk. 

Det empiriska materialet vad gäller klassrumsstudien är visserligen identiskt. I 

centrum står fortfarande en undersökning av samma serie historielektioner som 30 

elever genomförde tillsammans med sin lärare på en högstadieskola under 

höstterminen 2009. I doktorsavhandlingen har emellertid avsevärda förändringar 

skett vad gäller frågeställning, teori, empiriurval och analys. Det innebär att stora 

delar av texten är helt nyskriven och andra kraftigt bearbetade.46 De två viktigaste 

innehållsliga skillnaderna är att observationerna av händelserna i klassrummet nu 

analyseras med hjälp av ett bearbetat teoretiskt ramverk och att analyserna sätts in i 

en vidgad historiekulturell och samtidshistorisk kontext. Större hänsyn är tagen till 

läromedel i bred mening där textanalyserna har fördjupats och att även bild- och 

filmanalys blivit mer betonat. Materialet har också kompletterats med ny empiri i 

form av en utvidgad undersökning av samtidskontexten i offentligt tryck och i ett 

dagstidningsmaterial från hösten 2009. Förbindelserna mellan klassrummets 

”mikrohistoriska” inre liv och dess historiekulturella och samhälleliga sammanhang 

står alltså för en mer central aspekt i doktorsavhandlingen även om tyngdpunkten 

fortfarande ligger på elevernas pågående och gemensamt genomförda lärprocesser i 

klassrummet.47  

Vetenskapliga studier av människors möte med historien: historiekulturforskning   

Avhandlingens vidgning av problembild, frågeställningar, teori, perspektiv, metoder 

och empiri ger sammantaget en mer logisk tillnärmning till den vida definition av 

historiedidaktik som ”vetenskapliga studier av människors möte med historia” som 

jag utgick från redan i licentiatavhandlingen, en definition med rötterna i 1980-talets 

begynnelse av det historiedidaktiska kunskapsområdet  i Sverige och Norden.48 Det 

var närmare bestämt metodiklektorn i historia vid lärarhögskolan i Malmö Christer 

Karlegärd som 1983 formulerade denna begreppsbestämning i en kortare uppsats 

publicerad i en konferensrapport från den första nordiska konferensen om 

                                                      
46 Undantaget är kapitel 6 i  Olofsson (2011) som i relativt hög grad motsvarar kapitel 7 i avhandlingen. 
Delar av kapitel 3 om metoder är oförändrat. I övrigt är empiricitat och referat av klassrumsinteraktion 
likalydande, även om många nya också tillkommit. I alla kapitel kan också andra ordagranna 
överensstämmelser finnas. Ingen av dessa överensstämmelser har markerats eller notats eftersom den 
här avhandlingen ska kunna läsas som en helt självständig text.  
47 Jfr Karlsson (2010) s. 86ff om relationen mellan den enskilda historiekulturella yttringen och en 
historiekulturell kontext.  
48  För översikter av det historiedidaktiska fältets historik i Sverige, se Schüllerqvist (2005). Jfr Karlsson 
(2004) s. 185–199; KG Karlsson (2014) s. 21–38; PA Karlsson (2014) s. 21–41.  
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historiedidaktik.49 I uppsatsen betonades tvärvetenskap som möjlighet: historiker, 

pedagoger och samhällsvetare uppmanades att gemensamt befolka ett fält som inte 

fanns, men borde finnas också i Sverige. Motsvarigheter existerade redan i andra 

länder som Västtyskland, Storbritannien, Danmark och Norge.50 Som jag tolkar 

Karlegärds definition rymmer den en slags sociologisk ansats: på samma sätt som en 

litteratursociolog analyserar människors och institutioners förhållande till litteratur 

undersöker historiedidaktikern individers och gruppers umgänge med det förflutnas 

representationer i historiekulturen; det är inte litteraturen eller de historiska 

företeelserna i sig som väcker det primära vetenskapliga intresset utan människors 

bruk av litteratur respektive historia. Här blir skolans historieundervisning också 

förstådd som en del av historiekulturen i stort, undervisningens bilder av det förflutna 

är endast en plats bland många som de unga möter det förflutna på.51 

Historikern Eva Österberg har identifierat ett liknande perspektiv på historisk kunskap 

som en av flera utvecklingslinjer i svensk historiografi sedan 1990-talet.  Österberg 

kopplar sin analys av svenska historikers intresse för forskning om historisk förmedling 

och historiebruk till en internationell trend inom humaniora som ofta betecknas som 

en språklig, kulturell eller etisk ”vändning”.52 Historikern Klas-Göran Karlsson har 

beskrivit samma utveckling i termer av en ”didaktisering” av historievetenskapen.53 

Vad som historieteoretiskt avses är en förskjutning av historikers intresse från 

händelser, förändringar, aktörer och strukturer till metahistoriska och filosofiska 

problem men också i ett historiskt intresse för den funktion och verkan förmedling av 

historiska kunskaper kan ha i ett samhälle.54 Karlsson beskriver historiedidaktiska 

forskare i denna lite bredare mening som ”historiekulturforskare”.55  

I Sverige har den historievetenskapliga forskningen om historiebruk främst tagit sin 

utgångspunkt i producenter av historiska framställningar: vad man studerat är 

historiebruk som uttryck för självbilds- och identitetsformering, både hos samhälleliga 

institutioner, företag, föreningar och hos enskilda personer; studierna handlar om hur 

historiska resurser används för olika ändamål.56 En gren fokuserar verkningshistoriska 

                                                      
49 Karlegärd (1983) s. 44. Jfr Schüllerqvist (2005) s. 8. 
50 Karlegärd loc. cit. Jfr KG Karlsson (2014) s. 34.  
51 Jensen (2003) s. 87–89. Jfr Karlsson (2010) s. 78f.  
52 Österberg (2012) s. 177ff, 197f. Jfr Iggers (2005[1997]) s. 118–133.  
53 Karlsson (2004) s. 34f.  
54 Karlsson (2010) s. 77–79.  
55 Karlsson (2009a) s. 38.  
56 Exempel som visar bredden på detta är offentlig debatt om Sveriges historia som studerats av Zander 
(2001); historieskrivning hos socialdemokraterna, Linderborg (2001); ett storföretag, Lundström 
(2006); en kommun, Samuelsson (2005); en diasporakulturell tidskrift,  Nordgren (2006); historiska 
dokumentärfilmskapare, Ludvigsson (2003); konstnärer och beställare av historiska monument, Rodell, 
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aspekter av historiebruk, exempelvis vad gäller representationer av specifika 

händelser eller skeenden i det förflutna.57 Ett specialområde utgörs av utforskning av 

människors möte med historiska utställningar. Här finns i likhet med den här 

avhandlingen också ett starkt intresse för historiebruk i ett medskapande 

åskådarperspektiv.58 Ett annat relaterat område i historiedidaktiken utanför skolan 

handlar om studier som rör minnespolitiken, framför allt vad gäller brott mot 

mänskligheten.59 Ett gemensamt forskningsresultat av betydelse i den tidigare 

forskningen kring historiekultur i samhället är att den tydliggör hur historisk kunskap 

kan vara en tillgång både som en identitets- och maktskapande men också som en 

maktkritisk resurs.60 Det nya i ansatsen är att forskarna till skillnad från tidigare 

uppfattningar ser den vetenskapliga historien som något som ingår i ett samhälles 

historiekultur och att den därmed går att tolka som en del av det kollektiva 

memorerandet i ett samhälle.61  

Skolans historieundervisning som en del av historiekulturen i stort  

Flera av dessa avhandlingar har också via studier av läromedel och samhällsdebatt 

intresserat sig för den svenska skolans historieundervisning som en del av samhällets 

historiekultur. Ulf Zander visar att en omfattande tidningsdebatt om undervisningen 

förekom i början av 1900-talet och denna ofta var nationellt eller nationalistisk 

inriktad. Produktion av nya läromedel engagerade stora delar av samtidens 

intellektuella elit, inklusive delar av det professionella historikersamfundet.62 

Kontrasten mot Zanders bild av situationen femtio år senare blir slående. Intresset för 

det nya samhällskunskapsämnet gjorde då att debatten både i skola samhälle snarare 

handlade om framtiden än det förflutna och historiker var inte längre lika engagerade 

i diskussionen om skolans historieundervisning. Enligt Zander kännetecknades 

                                                      
(2001); historiska arbetarteaterspel, Backius (2011); populärvetenskapliga historiska tidskrifter, 
Sjöland (2016). För fler exempel, se Aronsson (2004) s. 52f.  
57 Roger Johanssons (2001) studie om händelserna i  Ådalen 1931 sträcker sig från de första rapporterna 
av skottlossningen fram till 1990-talets historiebruk. Lina Sturfelt (2008) analyserar hur berättelser om 
första världskriget förändras över tid. Klas-Göran Karlssons studier av hur folkmordet på armenier 
under första världskriget skildrats, använts och fått betydelse för den historiska utvecklingen i Turkiet 
fram till i dag är ett tredje exempel, Karlsson (1999) och Karlsson (2012). Se också Karlsson (2010) s. 
51–53 om det verkningshistoriska perspektivet. Jfr Jensen (2014) s. 63. 
58 Axelsson [Yngvéus] (2009);  Ljung (2009). 
59 Jfr Gerner (2012) för en översikt.  
60 KG Karlsson (2014) s. 70–79. Jfr Aronsson (2004) s. 57–63.  
61 Grever & Adriaansen (2017); Jensen (2003) s. 48–94; Jensen (2014) s. 130–134, 186–196. För en 
principiell åtskillnad mellan kollektivt minne och historia, se Tosh (2011) s. 31–36 och MacMillan (2010) 
s. 47–49. För en inkluderande syn på kollektivt minne och vetenskaplig historia, se Winter (2006) s. 
288; Ohman Nielsen (2006) s. 151;  Barton (2009) s. 277 och KG Karlsson (2014) s. 79f.  
62 Zander (2001) s. 80–94. Jfr Wertsch (2002) s. 71f, vad gäller den parallella utvecklingen i USA, där 
kulmen för historikernas intresse och inflytande över historieundervisningen kulminerade ungefär 
samtidigt, på 1920-talet. 
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perioden mellan 1945 till omkring 1990 närmast av medvetet ”icke-bruk” av historia 

från statens sida. Först på 1990-talet, i samband med EU-inträdet och flera 

omprövande samhällsdebatter om folkhemssveriges baksidor i form av 

steriliseringspolitik och den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget 

återkommer ett större samhälleligt intresse också för skolans historieundervisning.63  

Åsa Linderborg har inom ramen för sin avhandling om socialdemokratisk 

historieskrivning under 1900-talet också analyserat läroböcker utgivna i Sverige i ett 

90-årigt perspektiv, från 1909 till 1999. Linderborg menar i likhet med Zander att 

socialdemokratin under 1930-talet långsamt kom att omfamna den tidigare liberala 

och konservativa framställningen av svensk historia. Linderborg menar att det också 

fick konsekvenser för hur skolans historieläromedel beskrev utvecklingen, från en 

direkt avvisande uppfattning om arbetarrörelsen i början av perioden förändras 

framställningarna av fackföreningar och socialdemokrater i en alltmer positiv riktning. 

Även om många läroboksförfattare också fortsättningsvis inte själva var 

socialdemokrater inkorporerades arbetarrörelsen i ett socialliberalt 

framgångsnarrativ i läroböckernas värld enligt Linderborg.64  Roger Johansson har på 

ett liknande sätt visat hur bilden av skotten i Ådalen förändrats i läromedel under ett 

halvsekel, från 1946 till 1996. Från att ha varit en icke-händelse som knappt nämndes 

fick den en alltmer betydelsebärande funktion som symbolhändelse. Ådalen -31 blir 

tillsammans med Saltsjöbadsavtalet en grundläggande del av berättelsen om hur 

Folkhemssverige kom till. Men bilden i läromedlen kommer samtidigt att bli föremål 

för innehållsliga förändringar över tid, i takt med samhällsförändringar och konflikter 

i samtiden.65 Både Johansson och Linderborg utgår från historiedidaktikern Sven 

Sødring Jensens syn på sambandet mellan samhällsstruktur och historieundervisning 

och där i synnerhet Sødring Jensens framhållande av socialpartnerteorin får stort 

genomslag: framställningarna i läroböckerna tonar trots att de förändras således hela 

tiden ned eller eliminerar samhällskonflikter och utvecklingen skildras till trots mot 

klassmotsättningar och djupa ideologiska intressestrider som att ”alla sitter i samma 

båt”.66 Sensmoralen bygger ytterst på ett nationellt narrativ. 

Hur läroboksframställningar togs emot och fungerade i skolan kan forskning som 

bygger på närläsning av texter självklart inte svara på.67  Medan jag i den här 

                                                      
63 Zander a.a. s. 315–355, 402–459. Jfr Larsson (2001) passim för en beskrivning av styrdokumentens 
och timplanernas villkor och Englund (1986 [2005]) s. 185–221 för en mer strukturellt inriktad analys 
av utvecklingen för historieundervisningen. 
64 Linderborg (2001) s. 401–409.  
65 Johansson (2001) s. 295–353.  
66 Sødring Jensen (1978) s. 39–43.  
67 Jfr Danielsson Malmros (2012) s. 378–86, 395–400. 
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avhandlingen utgår från ett mycket handfast och praktiknära perspektiv i 

klassrummet och via forskningsproblemet söker mig utåt, mot ett samhälleligt och 

historiekulturellt sammanhang går de refererade avhandlingarna den andra vägen, 

från läromedel och samhälle till ett välgrundat antagande om en påverkan på skolans 

undervisning. Att klassrummet står i förgrunden i den här avhandlingen innebär alltså 

att den i huvudsak ska betraktas som ett bidrag till den skolämnesinriktade 

praktiknära forskningen; jag kan i mindre grad och med betydligt större osäkerhet 

uttala mig om de större sammanhangen. Det gäller i synnerhet som ansatsen är starkt 

koncentrerad i tid och snararare än att söka förklara förändringar har som ambition 

att söka fixera och analysera ett ”fruset ögonblick” i tidens flöde.68  Som framgår av 

den följande forskningsöversikten finns det emellertid också i den praktiknära 

forskningen ansatser som sätter den samhälleliga historiekulturen i centrum för sitt 

forskningsintresse på ett liknande sätt och som följdenligt utgår från det faktum att 

historiekulturens yttringar tar gestalt på båda sidor om klassrumsdörren.  

 

҉ 

Ett forskningsläge i den praktiknära historiedidaktiska forskningen 

Skolnära historiedidaktisk forskning är numera ett relativt expansivt kunskapsområde, 

både i Sverige och internationellt. Mycket har alltså hänt sedan Karlegärd pläderade 

för fältets etablering på 1980-talet, även om utvecklingen snarare än en kumulativ 

process i ett väletablerat vetenskapsfält har beskrivits som språngvis och plötslig,  i 

takt med olika statliga satsningar. En första, basal kategorisering av den växande 

forskningen om skolämnet historia skulle kunna utgå från föremålet för 

frågeställningen: riktar den sig mot styrdokument, läromedel, lärare, elever, 

undervisningsmetoder, examinationsformer eller studieresultat? Man kan också dela 

in efter forskningsdesign och ta fasta på om forskningen bygger på enkäter, intervjuer, 

textanalyser eller klassrumsobservationer. Åldern på eleverna är också något som 

skiljer sig åt: är den utforskade undervisningen riktad till yngre eller äldre barn, är det 

fråga om elever i obligatorisk grundskola eller i frivilligt gymnasium? Är intresset 

fokuserat på skolämnesinterna eller skolämnesexterna målsättningar, mot mål som i 

första hand gäller elevers kunskapskvalifikation eller, mot mål som handlar om deras 

socialisering? Är forskningsfrågorna specificerade till särskilda aspekter eller problem, 

exempelvis elevers källhantering eller lärares orsaksresonemang? Genus- och i 

synnerhet klassaspekter är mer ovanliga i jämförelse med frågor om etnicitet och 

                                                      
68 Jfr Geertz (1991) s. 26 om täta beskrivningar av vardagligt och i tiden fixerat händelseförlopp och 
Friese (2001) s. 74 om ögonblickets historia. 
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nationell identitet men skulle kunna utgöra grunden för en indelning i olika 

perspektiv. En annan indelningsgrund skull kunna ta fasta på hur tydligt 

undersökningen har en pragmatisk eller normativ utgångspunkt: är den i huvudsak 

inriktad mot att ”förbättra” historieundervisningen utifrån några särskilda värden 

eller kriterier eller på att huvudsakligen ”förstå” den som ett samhälls- och 

kulturfenomen? Är utforskningen inriktad mot historieundervisningens egen historia, 

det vill säga mot förändringar, eller mer mot strukturerande och generella 

konstanter? Tar den sin teoretiska utgångspunkt i historiemedvetandeteori eller i 

teorier från den så kallade ”historiskt-tänkande-traditionen”? 69  

Eftersom den här avhandlingen är resultatet av en brett anlagd och explorativ 

fallstudie som genom sina analyser syftar till att bygga upp och diskutera en 

helhetsbild med hjälp av en mängd detaljkunskaper hämtade från en studerad 

undervisningssekvens, passar den in i många av dessa kategorier. Metodiskt rör den 

exempelvis allt från enkät- till observationsstudier, och även om avhandlingens 

huvudfokus är elevernas deltagande i klassrummets lärprocesser innefattas genom 

kontexten ett intresse för hela kedjan från samhällets historiekultur och skolans 

styrdokument till elevernas studieresultat. Studien utgörs alltså snarare av en 

medvetet eklektisk ansats där forskningsläget av denna anledning inte blir alldeles lätt 

att ringa in och diskutera. I många detaljer utgår avhandlingen från vad mer 

specialiserade studier redan skapat god kännedom om; fler verk än de som diskuteras 

här kommer därför också att presenteras och dryftas i de empiriska kapitlen, särskilt i 

resultatdiskussionerna.70 

En helhetsbild av klassrummets historieämne – en kontextualiserad analys  

Idén att bygga upp och analysera en helhetsbild med hjälp av observerade detaljer i 

en klassrumssekvens inspirerades ursprungligen av en utmaning formulerad av 

pedagogen Suzanne M. Wilson. Wilson, som själv bedrivit forskning om historielärares 

olika sätt att förstå och praktisera sitt ämne menade i en forskningsöversikt – i 

skrivande stund för snart 20 år sedan – att det var en viktig uppgift för den praktiknära 

                                                      
69 Wilson (2001); Schüllerqvist (2005); Barton (2008 c); Carretero, Berger & Grever (2017). Jfr Fordham 
(2015 [digital referens]). Se s.74 not 289 för diskussionen om dessa historiedidaktiska ”skolor”.  
70 Det gäller framför allt forskning om historieämnets styrdokument: Andolf (1972); Englund (1986 
[2005]); Englund (1988); Larsson (2001); Nordgren (2006); Eliasson (2008); Ammert (2013); Rosenlund 
(2016); Alvén (2017); läromedel: Andolf (1972); Nordgren (2006); Ammert (2008); Ingemansson (2010); 
Lozic (2010); Danielsson Malmros (2012); Dahl (2014); lärare: Nygren (2009); Lozic (2010); Jarhall 
(2012); Schiöler (2012); Berg (2014); elever: Angvik & von Borries (1997); Långström (2001); Berggren 
& Johansson (2006); Hansson (2010); Gustafsson (2013); särskilda undervisningsproblem: Halldén 
(1986a); Halldén (1986b); Halldén (1994); Halldén (1998); Lilliestam (2014); Wendell (2014); Stymne 
(2017). 
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historiedidaktiken att söka skapa ett sådant ”mer detaljerat porträtt” av 

historieklassrummet och att förankra detta i en pedagogisk-psykologisk och 

historieteoretisk tolkningsram.  På så sätt skulle forskningen kunna ”fylla ut luckorna” 

mellan resultaten i tidigare undersökningar.71  När Wilson summerade förhållandet 

för den historiedidaktiska skolforskningen, främst i USA men också i Europa, beskrev 

hon ett forskningsläge där många av detaljerna var kända men helheten mera okänd: 

What happens in classrooms is shaped by forces that extend far beyond the psychology of 
teachers and their students. We would do well to begin exploring a fuller range of factors that 
shape teaching: The connection between teaching and teacher beliefs and learning and 
students beliefs remains a black hole in our research landscape.72 

Vad Wilson framför allt var kritisk till var att man i tidigare historiedidaktisk forskning 

fokuserat antingen på lärar- eller elevperspektiv, antingen på uppfattningar eller på 

studieresultat. Wilson såg det som en särskild brist att forskningen inte i tillräckligt 

hög grad ställt frågor som också inkluderade det omgivande samhället och villkoren 

för studierna. För lite var framför allt gjort med fokus på det tillfälliga i pågående 

lärprocesser.  Sådana utforskningar skulle emellertid inte handla om en pedagogisk 

datainsamling av äldre snitt där man experimentellt sysslade med pedagogiska 

”effektstudier” i klassrummet. 73 Snarare skulle de likt mikrohistoriska studier vara 

inriktade på att skapa vetenskapligt belagda bilder  – om än skissartade – av en 

specifik situation både i klassrum och i samhälle vid ett givet tillfälle. Det viktiga var 

att koppla samman så många olika variabler som möjligt:  

As many historians would argue, what happens in any given classroom is itself a potentially 
historical event and, as such, cannot be reduced to a simple cause and effect equation. [---] I 
argue here for a more elaborate sketch of the relationship between history teaching and 
learning that includes (a) details concerning student´s entering and unfolding beliefs; (b) 
teacher´s entering and changing knowledge, skills and beliefs; (c) the consequences and 
correlates of particular pedagogical moves; (d) the emerging discourse patterns of 

communities of learners; and (e) the influence of cultural and organizational structures.   

Målet med en sådan forskningsansats var att ur klassrumspraktiken dra nya 

vetenskapliga slutsatser om historieämnet i skolans praktik. Wilson beskrev vad hon 

med ett lån från psykologen och historiedidaktikern Sam Wineburg kallade en 

                                                      
71 Wilson a.a., s. 542 (min översättning). 
72 Wilson loc cit. Jfr Husbands et al (2003) s. 28 som summerar det brittiska forskningsläget på ett 
liknande sätt. 
73 Wilson följer här en utvecklingslinje i pedagogisk och ämnesdidaktisk klassrumsforskning som sedan 
1990-talet ofta bedrivs med etnografiska eller etnografiskt inspirerade metoder, Kullberg (2008); 
Bergman (2008). En viktig orsak är att den tidigare forskningen hade kört fast i konstateranden om att 
undervisningens talutrymme domineras av läraren. Många kända klassrumsforskare, bland annat 
Graham Nuthall, menade att det var i vetenskapliga studier av undervisningens detaljer, framför allt 
vad gäller elevmedverkan som ny kunskap var att finna, Sahlström (2008) s. 52–62. Även forskare med 
sociokulturell teori som grund, Säljö (2002), Aukrust (2003), utbildningssociologiskt inriktade forskare 
som Ziehe (2008) [1986]) och forskare med utbildningsfilosofiska utgångspunkter som Biesta (2011) 
betonar betydelsen av det tillfälliga i relation till en historiskt föränderlig samhällelig kontext. 
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”tillämpad epistemologi” där den teoretiska grunden fanns både i pedagogik och i 

historisk vetenskap. Det viktiga var det explorativa och abduktiva anslaget:      

An applied epistemology would also require that the historian and the psychologist listen to 
classrooms in new ways.  As they do so, their own understanding might continue to unfold, 
as the words of a child or the discourse of a classroom send them back to history and 
psychology in search of resonant ideas. They might see in a child´s words central historical 
concepts like the role of human agency. They might hear in a student´s reasoning echoes of 
historians´ accounts of how they reason.74  

Jag tror Wilson har identifierat ett problem – och en möjlighet – som fortfarande har 

bärighet i den praktiknära historiedidaktiska forskningen. Det finns få försök att i 

empiriska detaljstudier av lärprocesser i pågående historieundervisning skapa den typ 

av helhetsbilder som hon efterlyste. Wilsons beskrivning bör visserligen inte tas alltför 

bokstavligt. Ett svart hål är som metafor betraktad olycklig och många 

forskningsprojekt under senare tid kan beskrivas som kombinationer av flera olika 

perspektiv och problemställningar. Beskrivningen av en praktiknära historiedidaktisk 

forskning som antingen sysslar med undervisningens betingelser eller med dess 

resultat stämmer helt enkelt inte längre. Intresset för klassrumsinteraktion har ökat, 

och teoriutvecklingen har inte heller stått stilla. Särskilt gäller det teorier om 

historiekultur och historiemedvetande. Kognitiva teorier har också allt oftare fått 

sällskap av sociokulturella eller utbildningssociologiska perspektiv.75 Men Wilsons 

beskrivning av den önskvärda satsningen i termer av att ”fylla ut luckorna” i den 

tidigare forskningen är inte helt oproblematisk, också av andra skäl. Risken finns att 

den kan läsas som att ämnesdidaktisk forskning skulle kunna utmynna i en allmängiltig 

bild av historieundervisning, oavsett tid och plats och aktörer, kanske med avsikt att 

utifrån den, skapa förebilder för en generell ”bästa praktik”.76 En sådan inriktning 

stämmer illa med den mer öppet utforskande ansatsen i den här avhandlingen.  

Det är med andra ord främst det som jag läser som ett antropologiskt eller 

”mikrohistoriskt” drag i Wilsons utmaning som jag har tagit fasta på: det är det 

partikulära och specifika som utforskas i fallstudiens många variabler. Idén att  med 

vetenskapliga metoder noga dokumentera, analysera och kontextualisera ett fall av 

en pågående historieundervisningssekvens och forma det till en helhetsbild har också 

sammanförts med det mer specifika forskningsproblemet om elevers användning av 

skolans undervisning om 1900-talet för att orientera sig mot framtiden.  Projektet är 

också explicit inriktat på att forma undersökningen med utgångspunkt i 

historiemedvetandeteori. Det är alltså med hänsyn till denna teoretiska förförståelse 

                                                      
74 Wilson a.a. s. 541.  
75 Barton (2008c). Jfr Rudnert (2019) s. 33–76.  
76 Jfr Ongstad (2006) s. 24–39 för en diskussion om processorienterad skolämnesdidaktisk forskning.  
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och utifrån den historiska och historiekulturella kontexten som avhandlingens resultat 

kan diskuteras och sättas i relation till forskningsproblemets frågor.  

Explorativ och klassrumsnära forskning som utgår från historiemedvetandeteori  

Avhandlingens i utforskning av klassrumspraktik börjar som framgår av ovanstående 

inte i ett tomrum. Ett tidigt exempel är Linda Levstik som enskilt, men också 

tillsammans med Keith Barton, har bedrivit historiedidaktisk klassrumsforskning med 

fokus på elevers aktiva deltagande i gemensamma lärprocesser sedan 1980-talet. 

Särskilt gäller det undervisning i motsvarigheter till den svenska grundskolan. 

Visserligen tar varken Barton eller Levstik  historiemedvetandebegreppet som en 

explicit teoretisk utgångspunkt. Men genom användning av sociokulturell 

lärandeteori har de kunnat påvisa viktiga samband mellan det som händer i ett 

historieklassrum, det samhälle som omger det och elevernas kunskapsutveckling på 

ett sätt som jag tolkar som näraliggande ett sådant perspektiv. Deras 

forskningsresultat blir därför en av flera återkommande referenser för den här 

studien.77 Barton och Levstik har även genomfört komparativa studier av 

historieundervisning i olika länders skolsystem. Dessa studier visar att sambandet 

mellan samhällskontext och historieundervisning kan vara av grundläggande 

betydelse för förståelsen av såväl detaljer som helhet i en undervisningssekvens.78 

Genom att sätta undervisningen i USA, Nordirland och Nya Zeeland i kontrast har de 

kunnat visa hur både betonade eller utelämnade innehåll kan bidra till och 

upprätthålla samhällsgemenskaper. Frågan om nationella mönsterberättelsers 

påverkan på genomförd undervisning och på elevers identitetsutveckling är en 

återkommande och central tematik.79 Men undersökningarna visar också att 

undervisningens urval och målsättning just genom sådana avgränsningar kan göras 

mindre angelägen och fungera exkluderande för elever.80 Andra viktiga resultat rör 

betydelsen av undervisningens narrativa former, utelämnade av perspektiv och 

elevers förståelse för enskilda och kollektiva aktörer.81  

Ett annat exempel på en relativt tidig ”porträtteckning” av klassrummets 

historieämne är Marianne Poulsens ”Historiebevidstheder” från 1999.  Genom 

upprepade men tillfälliga besök i skolklasser i den danska folkskolan och i gymnasiet 

och genom intervjuer med lärare och elever drog Poulsen slutsatser kring svårigheter 

för elevernas historiemedvetandeutveckling. Att många av de elever Poulsen 

                                                      
77 Se Levstik & Barton (2008) samt Barton (2008c) för en översikt.  
78 Barton (2008c); Barton (2008d); Barton (2012).  
79 Barton & Levstik (2008); Levstik (2008 e) passim, se särskilt s. 369ff. Jfr Barton (2009); Barton (2012). 
80 Barton & Levstik (2008) s. 240ff; Barton (2008a).  
81 Barton (2008b); Barton (2008d); Barton (2008e).  
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intervjuade hade en negativ uppfattning om historieämnet till skillnad från dem i 

gymnasiet stod klart. Poulsen såg ett samband i det att gymnasisterna fick möjlighet 

att koppla sina historiestudier till frågor de kände igen i sin egen samtid. 82 Hon fann 

belägg för att det fanns ett spänningsfyllt fält mellan vad hon kallar ett ”diskursivt 

historiemedvetande”, som eleverna förväntades ge uttryck för  i skolan, och det 

historiemedvetande som de utvecklar mer självständigt och som står i ett mer direkt 

förhållande till livet utanför skolan.83  Forskningsresultatet vilar i hög grad på 

intervjuer medan observationer av undervisningen mest fungerar som 

bakgrundsteckning och som kontaktyta med forskningspersonerna.84 Poulsen 

undersöker därmed inte själva undervisningen och problematiserar inte frågan hur 

undervisningen kan tänkas påverka elevers historiemedvetandeutveckling. Såväl 

lärare som elever hänvisar snarast till arbetssätt när de talar om undervisningens 

innehåll.85 I gymnasieklassen är arbetet i betydligt högre grad inriktat på att ge 

eleverna historiska metakunskaper med källbearbetning och värderingsfrågor som 

centrala inslag.86 Men också här verkar målsättningen, uttryckt som ett avgränsat 

undervisningsmål, vara svår att ringa in. Eleverna refererar exempelvis till de 

stundade examensproven då de talar om undervisningens mening.87  

Poulsen summerar sin undersökning med ett antal antaganden om hur 

undervisningen borde genomföras för att bättre motsvara en utveckling av elevernas 

historiemedvetande. Dessa antaganden emanerar ur en sammanfattande analys av 

materialet men har alltså ingen särskild grund i empiriska iakttagelser av genomförd 

undervisning.88 Samtidigt är bilden långtifrån entydig och ett av de viktigaste 

resultaten i Poulsens undersökning är att uppfattningar om en genomförd 

undervisning kan skifta starkt från en elev till en annan i samma klass. En annan och 

mot Barton och Levstik kontrasterande bild är att Poulsen försiktigtvis tyckte sig se ett 

minskat intresse för den nationella  danska historieskrivningen bland eleverna vid 

denna tidpunkt, i slutet av 1990-talet. I stället var elevintresset mer inriktat mot 

näraliggande livsberättelser och globalhistoriska perspektiv:  

                                                      
82 Poulsen (1999) s. 156–172.  
83 Poulsen a.a. s. 183ff. 
84 Poulsen a.a. s. 32, 79. 
85 Poulsen a.a. s. 87f.  
86 Poulsen a.a. s. 93ff. 
87 Poulsen a.a. s. 165.  
88 Poulsen a.a.  s. 193. Poulsens slutsatser utgör med andra ord en slags normativ ståndpunkt. Hur den 
relaterar till hennes undersökning av undervisningen är oklart. Däremot har den mycket god relevans 
som en hypotes byggd på elevernas utsagor om upplevd undervisning och Poulsens tolkningar av deras 
historiemedvetandeutveckling.  
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Med risiko for overfortolkning af materialet vil jeg [...] hævde at det foregår en bevægelse bort 
fra det nationale som omdrejningspunkt mod det nære/intime og det 
globale/kosmopolitiske.89 

Nanny Hartsmar utgick också från historiemedvetandebegreppet då hon i en nästan 

samtidig studie som Poulsens undersökte svenska grundskoleelevers tidsuppfattning 

i förhållande till den undervisning som de berättade om i intervjuer. Hartsmars studie 

innefattade också lärarintervjuer och skriftliga källor i form av uppsatser samt 

observationer av artefakter i forskningspersonernas skolor (exempelvis i form av 

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

tydde på att skolundervisningen hindrade elevernas utveckling av tidsuppfattningar 

och att skolans historieundervisning därmed snarare hämmade än gynnade deras 

historiemedvetandeutveckling. Undervisningen präglades i de undersökta skolorna 

över lag av en bundenhet vid dåtiden. Kopplingar mellan historiemedvetandes tre 

tidsplan gjordes sällan. Inte heller förekom medvetna samband mellan den ”stora” 

historien (om världens historia) och den ”lilla historien” (i elevernas livsvärldar).  

Slutsatsen är nedslående vad gäller skolans möjligheter att utveckla elevers 

historiemedvetande:  

Resultaten visar att undervisning i historia innebär undervisning om kulturförmedling av dåtid. 
Övriga tidsdimensioner negligeras mestadels. Historia studeras i kronologisk ordning och 
med hjälp av olika läromedel. Det förflutna likställs med isolerade händelser, historiska 
personer och föremål. I detta arbete benämns, men diskuteras och problematiseras sällan 
det övergripande begreppet “tid”. 90 

I en intervju- och enkätstudie bland estniska ungdomar på gymnasienivå, genomförd 

i mitten  i 00-talet, både bland de som har ryska och de som har estniska som 

modersmål, kommer Igor Potapenko fram till ett liknande men mer varierat svar vad 

gäller den ”lilla” historiens betydelse för en historiemedvetandeutvecklande 

undervisning.91 Särskilt problematisk blir historieundervisningen för den rysktalande 

gruppen eftersom  de upplever den som exkluderande. Men också den estnisktalande 

gruppens oförmåga att koppla sin egen livsberättelse till den större, nationellt 

inramade berättelsen i skolan blir ett problem.92 Poulsen, Hartsmar och Potapenko 

utgår tydligt från historiemedvetandeteori, men det är endast Poulsen som låter 

klassrumsempiri utgöra en väsentlig del av underlaget, även om det i hennes fall mer 

handlar om en bakgrundsteckning. Hartsmar och Potapenko bygger på intervjuer och 

skrivuppgifter respektive enkäter. Hos Potapenko finns till skillnad de båda andra en 

utvecklad diskussion om samband med den historiska och historiekulturella 

                                                      
89 Poulsen a.a. s. 189.  
90 Hartsmar (2001) s. 241. 
91 Potapenko (2010) s. 142–154; 203–212. 
92 Potapenko a.a. s. 224–226.  
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kontexten i Estland vid tiden för studiens genomförande.93  Det är framför allt tre 

aktuella frågor, vilka alla kretsade kring det postsovjetiska Estlands hantering av 1900-

talshistoria som utgör denna kontext: symbolstriden runt flytten av ”Bronssoldaten”, 

ett monument över stupade sovjetiska  soldater i Tallinn; ökade krav på den ryska 

gruppens  förmåga att tala estniska som villkor för medborgarskap samt en övergång 

till en mer nationellt inriktad historieundervisning.94  

Ett tydligt resultat i den tidigare forskningen är alltså att skolornas  satsning på den 

”stora” historien kan vara ett särskilt och omfattande problem för en undervisning 

som syftar till att utveckla elevers historiemedvetande. De områden som eleverna i 

dessa fall studerade tycks innehållsligt ofta sakna uppenbar förankring i elevernas 

livsvärld, varken som direkta erfarenheter eller som ett resultat av historiekulturell  

konsumtion. Att denna problematik även kan omfatta ett historiskt innehåll som är 

mer välbekant framgår emellertid av Ylva Wibaeus kombinerade intervju- och 

observationsstudie. I den undersöks hur undervisning om Förintelsen på högstadie- 

och gymnasienivå uppfattas ur såväl lärar- som elevperspektiv.95 Lärares svårigheter 

att låta elevers livsvärldsliga erfarenheter komma till tals i undervisningen blir ett 

tydligt resultat även där. Wibaeus visar hur lärare kan uppfatta elevers egna möten 

med ämnesområdet, utanför klassrummet, exempelvis via film, som ett problem i sig. 

Andra lärare kunde i studien visserligen ta fasta på vardagens och samtidens konflikter 

och framgångsrikt få eleverna att närma sig ämnesområdet från detta håll. Den 

avgörande svårigheten att överbringa skillnader mellan upplevelser av den ”lilla” och 

förståelse för den ”stora” historien är ändå en återkommande och övergripande 

tematik även i denna studie. Ett mycket tydligt exempel på detta är en elev med nära  

släktband till Förintelsens offer som hade svårt att se sin egen familjeberättelse som 

något som hade med skolans undervisning att göra.96  Wibaeus kopplar sin studie till 

den statliga satsningen på Levande Historia och historiekulturen runt Förintelsen och 

visar på så sätt att det finns ett tydligt samband mellan det som händer på 

historielektionerna och den samhälleliga historiekulturens pågående bearbetande av  

”katastrofernas århundrade”. Det gäller särskilt lärarnas tal om intentionerna av 

undervisningen vilket innefattar allt från upplevelsebaserade och moraliska strategier 

i syfte att understryka att det som hände aldrig får hända igen till mer kognitivt 

inriktade målsättningar där jämförelser med andra folkmord bli det centrala.97 I likhet 

med Poulsen låter Wibaeus observationerna av den genomförda undervisningen bilda 

                                                      
93 Potapenko a.a. s. 213–235. 
94 Loc cit och Potapenko a.a. s. 8–22, 29–31.  
95 Wibaeus (2010). 
96 Wibaeus a.a., passim, för exemplet läraren, se särskilt s. 222f, exemplet med eleven s. 198–203.   
97 Wibaeus a.a. s. 97–163; se särskilt sammanfattningen s. 164.  
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underlag för intervjustudierna. Studien är på så sätt – i likhet med de övriga – snarare 

en utforskning av elevers och lärares uppfattningar om undervisningen än av 

undervisningen i sig. 

En mer positiv slutsats kring den ”stora” historiens utsikter att utveckla elevers 

historiemedvetande i samband med undervisningen kan dras av Maria Johanssons 

licentiatavhandling.98 Det är den enda av mig kända historiedidaktiska 

klassrumsundersökningen av ett helt undervisningsförlopp som tydligt tar sin 

teoretiska utgångspunkt i historiemedvetandeteori och där elevers deltagande i 

pågående lärprocesser utgör den centrala empirin.  Ett för min studie särskilt viktigt 

resultat är att elevernas förkunskaper om och egna attityder till det studerade 

ämnesområdet är väsentligt för förståelsen av deras roller som medkonstruktörer av 

den framställning av det förflutna som sker i klassrummet. Men studien visar också 

att sådant som förhindrar en kvalitativ historiemedvetandeutveckling går att 

identifiera. Föreställningar om det förflutna hämtade från det omgivande samhället 

och från skolämnets egna traditioner – så som eleverna tolkat dem – har en 

betydande inverkan på deras förförståelse.99 En av Johanssons slutsatser är att lärare 

som vill utmana och utvidga ämnets meningsskapande dimensioner måste ha 

elevernas uppfattningar som en första förutsättning för sitt arbete.100 Att såväl lärare 

som elever och skolämne på så sätt är delar av en historiekulturell kontext blir på ett 

allmänt plan klarlagd, men i studien förekommer också flera aktuella händelser som 

bakgrund till det man samtalar om i klassrummet.101 Ett annat viktigt och relevant 

resultat är hur mönsterberättelser om Sverige och svenskhet får betydelse i relation 

till det innehåll klassen studerar och diskuterar.102  

Johanssons studie är både explorativ och intervenerande på så sätt att hon som 

forskare medverkade vid planeringen av undervisningen. Initialt innebar det att två 

lärare i egenskap av forskningspersoner ”fick uppdraget” att genomföra en 

specialinriktad kurs. Själva klassrumsstudien blev sedan genomförd i en av lärarnas 

klasser genom deltagande observation som metod.103 Syftet var att undersöka vad en 

interkulturell historieundervisning skulle kunna innebära – såväl teoretiskt som 

praktiskt – och vilka problem och möjligheter som uppstår då lärare strävar efter att 

genomföra en undervisningssekvens enligt en sådan målsättning, tydligt förankrad i 

                                                      
98 Johansson (2012).  
99 Johansson a.a. s. 114ff. 
100 Johansson a.a. s. 124ff.  
101 Sverigedemokraternas snabba ökning i väljaropinionen är en sådan aktuell och kontextualiserande 
fråga, i likhet med fallet den här avhandlingen, se Johansson a.a. s. 84, 204–211.  
102 Johansson a.a. s. 151–159. 
103 Johansson a.a. s. 73–75.  
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den tidens styrdokument. Mycket av komplexiteten i den undervisning som 

Johansson utforskar består i dess återkommande tematik kring presentation och 

dekonstruktion av berättelser, ofta under en och samma lektion.104 Johansson knyter 

också sina resultat till en teoretisk diskussion kring frågan vad en interkulturell 

historieundervisning kan innebära. Den diskussionen tar avstamp i 

historiemedvetandeteori men också i begrepp och empiriska fynd i den så kallade 

”historiskt-tänkande-traditionen”; det är också begrepp från den senare som ligger till 

grund för det praktiska utforskandet av undervisningspraktiken.105  

En likhet i de hittills diskuterade arbetena är att den undersökta undervisningen i vissa 

sammanhang både tycks påverkas av och påverkar elevers historiemedvetande – och 

i andra inte.  Det skapar i sig ett behov av flera fallstudier som kan fördjupa kunskapen 

om vad det är som skapar sådana förutsättningar och vad som kan tänkas förhindra 

dem. Elevernas egen förståelse för och tankar om undervisningen behöver i det 

avseendet fördjupas. I relation till Johanssons studie är en obesvarad fråga vilka 

meningsskapande möjligheter och svårigheter som är iakttagbara i en 

undervisningssituation där målsättningen är mer okänd för forskaren och mindre 

inriktad på ett tydligt historiemedvetandeutvecklande mål: vilka svårigheter och 

möjligheter uppenbarar sig helt enkelt i en lite mer ”typisk ” undervisningssituation? 

En annan aspekt gäller högstadiets undervisning. De förutsättningar som råder för en 

undervisningssekvens är både beroende av den särskilda situationen i den utforskade 

klassen och av mer generella ramvillkor. Poulsen såg exempelvis skillnaderna mellan 

forskningsresultat i folkskolan och i gymnasiet som delvis beroende på det faktum att 

gymnasisterna tillhörde en urvalsgrupp med större framgångar i sina teoretiska 

studier.106 Att undersöka en högstadieklass i pågående arbete kan även av den 

anledningen förväntas ge andra resultat än en undersökning i en gymnasieklass.107  

Kopplingen mellan det omgivande samhällets historiekultur och den verksamhet som 

undersöks i klassrummet är också något som behöver utforskas mer systematiskt. Det 

gäller särskilt forskningsproblemet om elevers användning av  undervisning om 

”katastrofernas århundrade” i det tidiga 2000-talets klassrum. Frågan om nationella 

mönsterberättelser är också något som behöver fler studier i Sverige för att ge en 

fylligare bild av relationen mellan historiekulturen i och utanför klassrummen. 

                                                      
104 Johansson a.a. s. 135ff. Jfr Parkes (2011) s. 130.  
105 Johansson (2012) s. 47–52, 242f. De teoretiska bidragen har vidareutvecklats i Nordgren & 
Johansson (2014).  
106 Poulsen (1999) s. 185–188. 
107 Överlag den svenska grundskolans historieundervisning mindre utforskad än gymnasiets, trots att 
ämnet sett till antal elever och genomförda historielektioner faktiskt är mer omfattande. Jfr Larsson 
(2001) s. 41–50 och Stymne (2017) s. 13. 
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Kopplingen mellan klassrum och det omgivande samhällets historiekultur 

Hypotesen att den ”lilla” och privata historien har en betydelsefull funktion i 

historiemedvetandeutvecklande lärprocesser kan hämta stöd från forskning som 

genomförts också utanför skolan och med utgångspunkt i andra teorier. Historikerna 

Roy Rosenzweigs och David Thelens omfattande enkät- och intervjuundersökning av 

amerikaners förhållande till det förflutna är ett ofta citerat verk i den 

historiedidaktiska litteraturen.108 Ett centralt resultat i deras studie var att flertalet 

forskningspersoner tillskrev skolans undervisning om den nationella historien en 

förhållandevis liten betydelse. I relation till forskningspersonernas uppfattningar om 

det förflutna var det man lärt genom familjens och den egna släktens historier 

viktigare, fotoalbum var betydelsefullare än skolans historieböcker, äldre släktingars 

berättelser hade större värde än lärarnas undervisning.109 Flera gav i intervjuerna 

dessutom uttryck för att den lokala anknytningen till det förflutna i den religiösa 

församlingen eller i minoritetsgruppens gemenskap kunde vara mer väsentlig än 

skolkunskaper vad gäller att vidga vyerna utanför familj- och släktberättelserna.110 Ett 

annat lite överraskande och motsägelsefullt resultat var att påfallande många av 

forskningspersonerna, trots att de beskrev historieundervisning som trist och mindre 

angelägen, ändå ansåg att den nationella historien kunde vara betydelsefull i 

skolan.111 Enskilda historielärares sätt att undervisa lyftes också fram som positiva 

motbilder av flera forskningspersoner, även om den generella bilden alltså var 

nedslående vad gäller skolans bidrag till det som i denna avhandling kallas 

historiemedvetandeutveckling.112  

Den lite motsägelsefulla bilden av historieundervisningens värde kan möjligen 

förklaras med att den ”stora” historien om nationen trots allt tillskrevs betydelse som 

en tänkt minsta gemensam referensram av många människor.113 Ur ett antropologiskt 

perspektiv hävdar James Wertsch att alla samhällen sysselsätter sig med kollektivt 

                                                      
108 Rosenzweig & Thelen (1998). 
109 Rosenzweig & Thelen a.a. s. 115–120, 147–176. Jfr Barton & Levstik (2008); Barton (2012a) och 
Barton (2012b) om tonvikten på USA: s historia i amerikansk historieundervisning.  
110 Rosenzweig & Thelen a.a. s. 115ff.  
111 Rosenzweig & Thelen a.a s. 130. Siffrorna visade också tydligt att vita, välbetalda, äldre män 
uppskattade den nationella historien mer än andra grupper, a.a. s. 252–255. 
112 Rosenzweig & Thelen a.a. s. 109–114. 
113 En alternativ förklaring som framförts av Rosenzweig och Thelen a.a. s. 112–114, 188f, är att 
missnöjet med skolornas historieundervisning handlade om att urvalet i den nationella historien var 
skevt och att undervisningen var för lite intellektuellt utmanande. Många av intervjupersonerna tyckte 
också illa om förenklade historiska tv-program eller filmer: fick man inte tänka själv tappade man 
intresset. Jfr Barton (2012 ) s. 103ff om ett för smalt urval i en kanoniserad nationell historieskrivning 
och VanSledright (2011) s. 44ff om intellektuella begränsningar/utmaningar i historieundervisning. Jfr 
Kvande & Naastad (2013) s. 89–102 om norska erfarenheter och Clarke (2008) s. 143–145 om 
australienska.  
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memorerande och att detta troligen leder till att statligt organiserad 

historieundervisning i hög grad har handlat om att ge eleverna en gemensam 

berättelse om landets förflutna.114 Wertsch har också i empirisk forskning visat hur 

den statligt styrda historieundervisningen tas emot på olika sätt i olika sammanhang 

och i olika länder. I en av dessa undersökningar frågade Wertsch och hans 

forskarkolleger ett större antal ryska forskningspersoner om deras uppfattningar om 

”Det stora fosterländska kriget”. Omkring hälften av personerna i den studien hade 

haft sin skolgång under Sovjettiden och hälften i postsovjetiska ryska skolor. Här var 

skillnaden påtaglig i det att de äldre kunde återge fler detaljer i berättelsen, 

exempelvis om krigets vändpunkter vid Stalingrad och Kursk eller om slutstriderna i 

Berlin. Å andra sidan hade de yngre forskningspersonerna mer övergripande 

förståelse för händelseutvecklingen och kunde något bättre än de äldre ange 

konturartade ”mönsterberättelser” om Rysslands förhållanden till olika angripare 

genom tiderna. Grundnarrativet bygger på intrigen att det ryska folket tack vare 

heroiska insatser och stora självuppoffringar klarat av att besegra fienden. Den typen 

av schematiska berättelseramar (”schematic narrative templates”) strukturerar de 

faktiska berättelserna (”specific narratives”). Det gemensamma mönstret i 

berättelserna var tanken att oavsett om fienden var Karl XII, Napoleon eller Hitler 

slutade det på samma sätt, med det ryska folkets seger. Motsvarigheter finns enligt 

Wertsch sannolikt i alla länders nationella historiekulturer.115 

Samtidigt handlar etablerarande och vidmakthållande av sådana berättelser enligt 

Wertsch inte om ett enkelt överförande av information i skolsystemen. Om skolans 

berättelser inte överensstämmer med den kunskap som eleven redan har tillägnat sig, 

eller står i konflikt med elevens egna värderingar av det förflutna, ger den i skolan 

förmedlade bilden inte underlag för annat än instrumentella minneskunskaper utan 

särskild mening. Wertsch anför som exempel på detta en intervjustudie i Estland strax 

efter självständigheten i början av 1990-talet. Det visade sig att forskningspersonerna 

kunde återge två versioner av berättelsen om hur Estland blev en del av 

Sovjetunionen 1940. Den ena kunde man många detaljer om, den var 

sammanhängande och koherent. Det var den officiella berättelsen som man lärt i 

skolan. Den andra bestod av anekdotiskt material, mängder av sinsemellan skilda 

berättelser som traderats inom familjer och vänkretsar. Den var splittrad och 

                                                      
114 Wertsch (2002) s. 67–86. Jfr Seixas (2018) s. 273. 
115 Wertsch (2002) s. 88–97, 117–169. Jfr Wertsch (2017). 
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svåröverskådlig. Men det var den, och inte den i skolan inlärda berättelsen man satte 

sin tillit till, den var en ”sann” och internaliserad version.116 

Den här avhandlingens forskningsproblem anknyter på så sätt till ett internationellt 

forskningsläge om historieundervisningens förhållande till nationella narrativ. Flera 

tidigare forskningsresultat visar att såväl skolors historieundervisning som det 

omgivande samhällets nationella historiekultur(-er) är avläsbara i människors 

förståelse av ”sin” nationella historia.117 Jag har redan nämnt att Maria Johansson 

kunde identifiera betydelsen av en svensk mönsterberättelse då eleverna i hennes 

studie arbetade med att utveckla en interkulturell kompetens i historia.118 Ingmarie 

Danielsson Malmros har i en undersökning av gymnasisters egenproducerade texter 

visat hur berättelsen om Sverige som ”moralisk stormakt” tycks ha en betydande roll 

i de ungas tidsliga orientering i början av 2000-talet.119 Sannolikt uppkommer och 

utvecklas sådana nationella narrativ genom trögrörliga historiekulturella 

förändringsprocesser. Danielsson Malmros kopplar sina analyser av elevtexterna till 

djupliggande ”makroretoriska” mönster som återfinns i 52 undersökta läroböcker 

avsedda för gymnasiet och utgivna mellan 1931 och 2009.120 

Kollektiva minnen vs historiskt tänkande. Nationens  vs ”världens” historia? 

Samtidigt visar forskning som Wertschs, Rosenzweigs och Thelens att intresset för 

skolans nationella narrativ troligen kan vara mer eller mindre framträdande beroende 

på tid, person och situation, och att det är långtifrån säkert att skolans undervisning 

verkligen får kollektiva och identitetsskapande effekter.121 En offentligt organiserad 

historieundervisning kan dessutom ha andra målsättningar än att skapa eller 

vidmakthålla en nationell identitet.122 Att utveckla elevers metahistoriska kunskaper 

om historia är en annan vanlig målsättning. Det väsentliga då är att eleverna får 

                                                      
116 Wertsch (2000) s. 38–48. Potapenko (2010) s. 163ff visar att ett och ett halvt decennium senare kan 
de rysktalande inta en liknande avvisande attityd till den historia som de möter i Estlands skolor.   
117 När det gäller Ryssland, se Wertsch (2002); Canada/Quebec Létourneau (2006) samt Conrad et al. 
(2013); Katalonien, Sant et al., (2015); Uganda Holmberg (2016) och Sverige Olofsson et al (2017. Jfr 
Wertsch (2012); Wertsch (2017) och Carretero (2017). 
118 Se ovan, not 102. 
119 Danielsson Malmros (2012) s. 292; 388 och passim. Jfr slutsatserna i Olofsson et al (2017) s. 253–
255. 
120 Danielsson Malmros (2012) s. 22 ff. Jfr Wertsch (2012).  
121 Som vi såg kunde Marianne Poulsen i sitt material se tendenser där det nationella perspektivet var 
mindre viktigt vid ungefär samma tidpunkt som Rosenzweig och Thelen genomförde sin studie. I en 
intervjustudie med svenska gymnasieelever visar Vanja Lozic (2010) s. 248, 251 att de som har flera 
nationella identiteter kan uppleva skolans historieundervisning som särskilt problematisk ur just detta 
perspektiv. Jfr Nordgren (2006) s. 207–212. 
122 Se Andolf (1972) s. 7–94 för exempel på omfattande diskussioner målen för det svenska läroverkets 
historieämne från mitten av 1800-talet och ett sekel längre fram. 
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förståelse för historievetenskapens metoder och kännedom om den historiska 

kunskapens karaktär. Utgångspunkten är att vardagslivets förståelse för och umgänge 

med det förflutna skiljer sig starkt från ett utvecklat ”historiskt tänkande”.123 

Historikern Peters Seixas urskiljer en möjlig utvecklingslinje för målsättningar i 

europeisk och nordamerikansk historieundervisning efter 1945. Enligt Seixas pendlar 

utvecklingen mellan två poler, en som går ut på att förbättra och fördjupa det 

kollektiva minnet av den egna nationens berättelse – med syftet att skapa ökad 

sammanhållning i samhället, och en som orienterar om och fokuserar 

historievetenskapliga metoder – med det konkurrande syftet att öka elevernas 

självständiga tänkande. På 1950-talet dominerade enligt Seixas den första typen av 

historieundervisning, bland annat som följd av behovet att bearbeta världskrigets 

erfarenheter. Under kalla krigets mer akuta fas var det också viktigt att framhålla den 

egna sidans hjältedåd i förhållande till motståndarsidans. Därefter, från 1960-talets 

mitt, kom en period  – framför allt i väst –  som innebar en ökad betoning på historiskt 

tänkande i undervisningen. Det fanns många skäl till detta. En central betydelse var 

en strävan efter att göra undervisningen mer inriktad på kognitiva färdigheter 

generellt, i alla skolämnen.124 För historieämnet tillkom emellertid en kulturradikal 

kritik av de gamla nationella berättelserna och ett minskat intresse för nationell 

historia till följd av globaliseringen. I en tredje våg skedde i slutet av århundradet 

återigen en kursändring till förmån för kollektiva minnen. Den kan förklaras med ett 

förnyat intresse för nationell historia och en följd av konflikter runt kulturarv (”history 

wars”) i en lång rad länder.125 Viljan i de nya, självständiga östeuropeiska staterna att 

lägga ett nationellt perspektiv på historieundervisningen bidrog också. Men Seixas 

urskiljer dessutom ytterligare ett motiv, det ökade intresset för Förintelsen. Den 

nuvarande trenden i historieundervisningen handlar därför ofta om behov av 

gottgörelser, uppgörelser och upprättelser. Till skillnad från den ”första vågens” 

hjälteberättelser betonas nu historiens offerperspektiv.126  

Andra forskare har beskrivit en strävan efter att medvetet minska en nationell och 

nationalistisk historieundervisning till förmån för regionala, över- eller internationella 

perspektiv som en tendens med ännu längre linjer i 1900-talets utbildningshistoria.127 

                                                      
123 Wineburg (2001); Lee & Ashby (2000); Lee (2004); Lee (2006); VanSledright (2011); Lund (2006); 
Lund (2014); Lilliestam (2013) s. 35-39. Jfr Barton (2012b) s. 197f och Barton (2008c) s. 153-156 för 
kritiska perspektiv på detta. Se bilaga 1 B, 1C, 1D och 1E för modeller som skiljer mellan vardagslivets 
historia och den historiska vetenskapen. Jfr Hammarlund (2014).  
124 Jfr Lilliestam (2013) s. 34–36; VanSledright (2011) s-14–20.  
125 Jfr Guyver & Taylor (2012); Samuelsson (2017). 
126 Seixas (2018) s. 273–281. Jfr också Berger & Conrad (2015) s. 285–357 som ser liknande tendenser 
också i historievetenskapliga utvecklingslinjer i Europa efter 1945. 
127 Cajani (2018); Nygren (2011) s. 9–14.  
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Också denna ”världshistoriska” inriktning kan knytas till erfarenheterna från 

”katastrofernas århundrade”. En del har skett på initiativ från överstatliga 

organisationer som Nationernas förbund, Europarådet och UNESCO. Andra projekt 

har drivits av forskningsinstitut eller ideella föreningar.128 Syftet har varit att öka 

elevers förståelse för värdet av internationellt samarbete och minska risken för 

krigshetsande chauvinism. Det är visserligen osäkert hur stort inflytande detta har 

fått.129 Forskningen har också diskuterat i hur hög grad det handlar om en 

undervisning om ”mänsklighetens” historia och ”världshistoria” eller om det 

snararare ska beskrivas som ett eurocentriskt och västerländskt perspektiv.130 Men 

att det funnits och alltjämt finns en sådan icke-nationell parallell utvecklingslinje till 

den som Seixas beskriver står klart. 

En karta över  den ”historiedidaktiska spelplanen” i västvärldens historieundervisning  

Sammanförs dessa perspektiv verkar det som om tidigare forskning har kunnat påvisa 

vad som skulle kunna beskrivas som fyra olika ingångar för offentligt organiserad 

historieundervisning i demokratiska stater i västvärlden: en som betonar kollektiva 

minnen, en som handlar om historievetenskapligt tänkande, en som är nationellt 

inriktad och en som har tyngdpunkten i internationella, ibland globala perspektiv. Som 

jag ser det skulle man på grundval av dessa ingångar kunna konstruera en 

historiedidaktiskt ”spelplan”. En sådan kan också användas som karta över positioner 

och rörelser i kursplaner, läromedel eller genomförd undervisning både under kortare 

och längre tidsintervall.131 Under vissa skeden betonas nationella, i andra 

internationella perspektiv. Ibland är det viktigt med historiskt berättande och 

innehållsliga aspekter, i vissa sammanhang skrivs tolkningar och metaperspektiv fram. 

Tyngdpunkter och förskjutningar mellan undervisning i lägre och högre årskurser i ett 

skolsystem kan också beskrivas. Det är exempelvis vanligt att i lägre årskurser betona 

den nationella historien och i de högre ”världshistoriska” sammanhang, liksom att 

                                                      
128 Cajani (2018) s. 289f. Ett gott exempel på det senare är de läroboksrevisioner som genomfördes av 
historiker från de fem nordiska länderna under ledning av Föreningarna Norden från 1920-talet och 
som kom att fortsätta i ett halvt sekel, se Elmersjö Åström (2013). 
129 Elmersjö Åström a.a. s. 304–309. Cajani a.a. menar att Europarådets halvsekellånga satsning på att 
bygga upp en gemensam europeisk historieundervisning haft stora svårigheter. Neonationalismen är 
det senaste tillskottet. Thomas Nygren a.a. visar att UNESCOS:s rekommendationer fick effekt i svenska 
läro-och kursplaner, men att en viktigare förändringskraft troligen var lärare och elevers inställning. 
130 Det var för övrigt en fråga som diskuterades på en UNESCO-konferens så tidigt som 1951, se Andolf 
(1972) s. 34. Jfr Cajani a.a. 
131 Som Kenneth Nordgren (2006) s. 204–207 har visat grundas en ”världshistorisk” framställning ofta i 
en metodologisk nationalism: den börjar med flodkulturer och antikens Grekland men slutar i 
nationalstaternas Europa. På motsvarande sätt kan en undervisning som exempelvis utgår från 
källhantering samtidigt vara något som kan stärka ett kollektivt memorerande om den egna nationen, 
se Carretero (2017) s. 511f. 
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tyngdpunkten snarare ligger på narrativa framställningssätt i undervisningen för de 

yngre eleverna och historisk metod för de äldre.132  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Figur 1.1 En historiedidaktisk spelplan för offentligt organiserad historieundervisning 

När de fem eleverna i början av det här kapitlet diskuterade värdet av 1900-

talskunskaper i ett generationsöverskridande perspektiv var den nationella 

berättelsen nedtonad till förmån för den ”världshistoriska”. Händelseförlopp och 

gemensamt memorerande betonades. Ingen berörde historiskt tänkande, exempelvis 

frågor om orsak eller verkan. Samtalet ”befann” sig alltså relativt långt ned till vänster 

på kartan. Men gäller det också vad som sägs i klassrummet under de 16 lektionerna 

och i andra intervjuer? Kommer den nationella svenska historien att få plats i 

klassrummets berättelser om första världskriget och mellankrigstiden, och i så fall 

hur? När och på vilka sätt får historiskt tänkande en roll? Uppträder konflikter mellan 

olika positioner på spelplanen? Forskningsproblemets historiska fråga om ungdomars 

användning av skolans undervisning om 1900-talshistoria i början av det nya seklet, 

den teoretiska frågan om vad som menas med en historiemedvetandeutvecklande 

undervisning och den empiriska frågan om hur en sådan ansats är möjlig att identifiera 

i pågående lärprocesser kan sålunda på grundval av den tidigare forskningen antas 

vara inflätade i rörelser och positioneringar på en sådan  historiedidaktisk spelplan. 

҉ 

 

                                                      
132 Jfr Andolf (1972) s. 22ff, 88ff; PA Karlsson (2014) s.22ff; Levstik (2008a); Levstik (2008b); Levstik 
(2008c); Stolare (2013) och Rudnert (2018) s. 28f för exempel på olika betoningar för historie-
undervisningen i Sverige och i andra länder i ett historiskt och/eller samtida perspektiv. 
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Syfte, forskningsuppgifter och översikt över avhandlingens disposition 

Mot bakgrund av forskningsproblemets teoretiska, empiriska och historiska frågor 

och forskningsläget i den praktiknära historiedidaktiska forskningen är avhandlingens 

syfte att i förhållande till historiemedvetandebegreppet explorativt utforska 

pågående lärprocesser i genomförd klassrumsundervisning. Det görs via ett 

observerat, noga dokumenterat, kontextualiserat och analyserat fall av en 

historieundervisningssekvens bestående av 16 lektioner vilka genomfördes i en 

högstadieklass höstterminen 2009. Analysen relateras till styrdokumentens 

övergripande mål och skrivningar kring historia och historiemedvetande och 

kontextualiseras genom en särskild studie i ett riktat urval i den samtida 

historiekulturen. Detta innebär i korthet att två konkreta forskningsuppgifter kan 

formuleras:  

 uppgiften att dokumentera och analysera den undersökta undervisningen i 

förhållande till en teoretisk modell för historiemedvetandeutvecklande lärprocesser. 

 uppgiften att kontextualisera den undersökta undervisningen som en historiekulturell 
yttring bland andra i Sverige, hösten 2009. 

Översikt över avhandlingens disposition 

De båda forskningsuppgifterna leder till mer konkreta forskningsfrågor i de empiriska 

kapitlen med utgångspunkt i den teoretiska modell som jag presenterar i nästa 

kapitel. I avhandlingens tredje kapitel diskuteras metoder och källmaterial. Den 

empiriska undersökningen inleds därpå med ett kontextualiserande kapitel om 

offentliggjorda historiekulturella yttringar i Sverige under hösten 2009. Sedan följer 

klassrumstudien i fem på varandra följande delstudier som med en tematisk-

kronologisk ordning undersöker teoretiskt antagna aktiviteter i – eller i anslutning till– 

klassrummets historieundervisning. Klassrumsstudiens forskningsfrågor presenteras i 

inledningarna och besvaras i resultatdiskussioner i slutet av respektive kapitel Det 

samlade resultatet från de två forskningsuppgifterna ligger till grund för kapitel 10, 

avhandlingens sammanfattande diskussionskapitel. Där diskuterar jag också hur 

avhandlingens resultat kan bidra till att belysa forskningsproblemets tre frågor om 

historieundervisning och historiemedvetandeutveckling.  

 

 

҉ 
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2. Teoretiska utgångspunkter  
För forskning med tolkande och reflexiva ansatser är det särskilt viktigt att söka 

klargöra och kommunicera överväganden kring de teorier som används.133 Teoretiska 

utgångspunkter kan i denna typ av forskning också uppfattas som en grundläggande 

del av forskarens förförståelse av och förankring i ett specifikt forskningsfält.134 På 

detta sätt kan teorierna också betraktas som avhandlingens tolkningsmöjligheter.135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Avhandlingens teoretiska utgångspunkter, en översikt 

 

Det här kapitlet syftar till att presentera och diskutera de teorier, modeller och 

begrepp som används i avhandlingens analyser. Av figur 2.1 framgår de tre teoretiska 

nivåer som avhandlingen laborerar med. Ytterst finns historiemedvetandeteori, ett 

grundantagande om människans förhållande till det förflutna. I modellen finns 

ytterligare två teoretiska nivåer med ökande konkretionsgrad. De streckade linjerna 

indikerar att dessa ska uppfattas som inordnade delar av grundantagandet om 

människans historiemedvetande.  

Figur 2.1  är samtidigt en skiss över teorikapitlets disposition. I kapitlets första avsnitt 

diskuterar jag historiemedvetande som ett antropologiskt men historiskt föränderligt 

fenomen i förhållande till människans sociala verklighet. I detta avsnitt presenteras 

                                                      
133 Jfr Florén & Ågren (2006) s. 86–97. 
134 Ödman (2007) s. 67. För frågan om forskningsfältets betydelse se Giorgi (2002) passim.  
135 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 494–495. En viktig anledning till att utförligt presentera min 
förståelse av dessa begrepp är också – som framgick av förra kapitlet – att det funnits en utbredd 
diskussion om historiemedvetande som teoretiskt begrepp och inte minst hur det ska operationaliseras 
i empiriska studier. Jfr Rudnert (2019) s. 39f. 
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också en modell som visar hur människan i ett livslångt perspektiv kan tänkas utveckla 

sitt historiemedvetande i samspel med omgivningen. Modellen utgår från filosofen 

Agnes Hellers förståelse av människans historicitet och sociologen Alfred Schütz 

teorier om människans livsvärld. I avsnittet diskuterar jag också begreppshistorikern 

Reinhart Kosellecks metaforer erfarenhetsrum och förväntningshorisont vilka 

synliggör att också den grundläggande relationen mellan de tre tidsdimensionerna då-

nu-sedan måste förstås som föränderlig och att det i varje tid finns särskilda 

förutsättningar för denna relation. Avsnittet innehåller också en diskussion om det till 

historiemedvetande angränsande begreppet kollektivt minne och hur kollektivt 

memorerande ytterligare kan synliggöra att människors förhållande till det förflutna 

både traderas och förändras över tid.  

Närmare historiemedvetandets faktiska manifestationer befinner sig i figur 2.1 de 

historiedidaktiska tandembegreppen historiekultur och historiebruk. I kapitlets andra 

avsnitt diskuterar jag en definition av historiekultur som den abstrakta summan av 

alla historiekulturella yttringar i ett samhälle vid en given tidpunkt. Med hjälp av ett 

konstverk med historiska motiv som konkret exempel  diskuterar jag särskilt de olika 

roller som ”producenter” och ”konsumenter” kan ha i kommunikationen runt en 

historiekulturell yttring. Här sker också en koppling till skolundervisning i historia som 

en särskild del av historiekulturen i stort.  

 

I kapitlets sista avsnitt diskuterar jag historikern och historieteoretikern Jörn Rüsens 

teori om ett narrativistiskt paradigm för historiska lärprocesser. Teorin utgår från ett 

funktionellt berättelsebegrepp, något som innebär att den urskiljer narrativa 

funktioner också i icke-narrativa uttrycksformer. Det för avhandlingens analysarbete 

av klassrumsempirin mest avgörande är att teorin ligger till grund för en analysmodell 

om fem med varandra interagerande aktiviteter (att fråga, erfara, tolka, framställa 

och orientera sig) vilka var och en för sig och tillsammans antas kunna fungera som 

historiemedvetandeutvecklande lärprocesser. Teorin om ett narrativistiskt paradigm 

och de fem antagna aktiviteterna i historiska lärprocesser har av dessa anledningar 

inspirerat till analyser i och fungerat som organiserande princip för fallstudiens fem 

empiriska kapitel.  

 

҉ 
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Historiemedvetande som ett föränderligt livsvärldsfenomen   

Historiemedvetande förstås i den här avhandlingen som ett dynamiskt och 

föränderligt resultat av individens kulturellt betingade strävan att förbinda sin tillvaro 

i nuet med förflutna och framtida perspektiv. Människans historiemedvetande 

handlar enligt denna tolkning alltså om hennes förmåga att koppla betydelsefulla 

händelser eller skeenden i det förflutna med föreställningar om möjliga – önskade 

eller oönskade – förhållanden i framtiden.136 Historiemedvetande kan därmed 

beskrivas som ett grundantagande om människans intresse för det förflutna och ska 

inte förväxlas med historisk sakkunskap i sig, utan som ett praktiskt medel för 

människors tidsliga orientering. 137  Några inledande meningar i historikern Karl-Ernst 

Jeismanns artikel på uppslagsordet historiemedvetande i en handbok från 1979 har 

många gånger fått tjänstgöra som en kortfattad definition i tidigare historiedidaktiska 

texter.138 I en av de meningar som ofta citeras betonas det aktiva hanterandet av de 

temporala relationerna som grund för människors historiemedvetandeutveckling:  

Snarare än enbart kunskap om eller rent intresse för historien inbegriper historiemedvetande 
relationen mellan tolkning av det förflutna, förståelse för samtiden och perspektiv på 
framtiden.139 

Ett historiemedvetande fordrar alltså en individ som är medveten om dessa 

relationer, det är någon som tolkar det förflutna, förstår sin samtid och sätter detta i 

relation till ett framtidsperspektiv.  

Historiemedvetande som antropologiskt grundantagande 

Samtidigt är individens sociala och kulturella sammanhang en förutsättning för 

utvecklandet av ett historiemedvetande. Historiedidaktikern Hans-Jürgen Pandel 

understryker sambandet med språkförmågan och hävdar att individers utveckling av 

ett historiemedvetande är ”inbäddad i språkförvärvsprocesser”.140  Närheten till 

språkutveckling understryker att historiemedvetande är beroende av interaktion med 

andra. Historiemedvetande kan sålunda beskrivas som ett livsvärldsfenomen: 

människan utvecklar sitt historiemedvetande genom att leva och verka i världen.141   

                                                      
136 Här bygger jag i huvudsak Pandel (2014a) s. 80f.  
137 Rüsen (2005) s. 24. 
138 Se exempelvis Jensen (1997) s. 51; Hartsmar (2001) s. 77f; Rüsen (2004) s. 154f; Ammert (2008) s. 
49; Ingemansson (2010) s. 13f; KG Karlsson (2014) s. 58; Körber (2015 [digital referens]) s. 9. Jfr 
diskussionen i Hammarlund (2014) s. 201–205 och Alvén (2017) s. 27ff.  
139 Jeismann (1997) s. 42, min översättning. Ofta (för exempel, se flera av referenserna i föregående 
not) brukar den första frasen i meningen utelämnas vid citering, vilket gör att den låter mer 
definierande än den var i original.  
140 Pandel (2014a) s. 81 (min översättning).  
141 Jensen (2003) s. 65–81; Nordgren (2006) s. 16; KG Karlsson (2014) s. 57ff; Jensen (2014) s. 163–169.  
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Filosofen Agnes Heller har beskrivit hur utvecklandet av ett historiemedvetande kan 

uppfattas som en grundläggande del av människans förankring i tid och rum. Enligt 

Heller ligger historiemedvetandet till grund för såväl människans identitetsutveckling 

som hennes tidsliga och moraliska orientering; historicitet betraktas som ett 

ofrånkomligt livsvillkor. Heller understryker den sociala aspekten. Människans tillvaro 

beror av andra, hennes öde är ett delat öde. Ett utvecklat historiemedvetande är väl 

förankrat i sin samtid men sträcker sig också långt över generationsgränserna, både i 

det förflutna och in i en tänkt framtid: 

We are together with those living since we too are living, since we act and think for them and 
against them. We are together with the dead in so far as we tell their stories, and we are 
together with those not-yet-born in so far as they live in us as a promise or as faith.142 

Historiemedvetandets ursprung spårar Heller i ett sökande efter svar på en 

grundläggande fråga om rötter, identitet och öde som människor i alla tider ställt sig 

i förhållande till sin sociala belägenhet. Hon utgår från konstnären Paul Gauguins 

målning ”D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?”: 

The primary question of historicity is the question of Gaugin: “Where have we come from, 
what are we, where are we going?” From the moment of mortality, from the moment of time 
and space, we have always raised that same question and therein expressed the historicity 
of humankind […].The question never changes but the answers do. The answer to the 
question “Where have we come from, who are we, where are we going?” will be called 
“historical consciousness” […].143  

Individuell utveckling och social grund: Alfred Schütz livsvärldsteorem 

Hellers tolkning av historiemedvetandebegreppet som ett universellt och existentiellt 

grundvillkor för mänskligheten är med anda ord grundad i en antropologisk definition: 

historiemedvetandet har alltid funnits och kommer alltid att finnas som människans 

följeslagare.144 En antropologisk och universell syn på historiemedvetande går enligt 

historiedidaktikern Bernard Eric Jensen väl ihop med den idéhistoriska kontext i vilken 

teorier om människans förhållande till livsvärlden först utvecklades, närmare bestämt 

i fenomenologin, framför allt hos filosofen Edmund Husserl.145 En första förutsättning 

för att utveckla ett historiemedvetande tycks enligt denna idétradition vara att 

människor skapar vad Husserl beskriver som ett tidsmedvetande. Med det avses 

förmågan att uppleva, hantera eller begripliggöra de tre temporala dimensionerna då-

nu-sedan. Denna förmåga beskriver Husserl i termer av ”retention” (kvarhållande) och 

                                                      
142 Heller a.a. s. 41. Jfr Rüsen (2005) s. 24ff om historiemedvetande och moral.  
143 Heller a.a. s. 4, 41, 51.  
144 Detta synsätt är långtifrån självklart. Invändningar har gjorts vad gäller begreppets möjliga 
tillämpning för människor i äldre tider eller i kulturkretsar som befinner sig utanför den västerländska. 
Jfr diskussionen hos Kölbl & Straub (2001); Holgersson & Persson (2002); Seixas (2012); Nordgren & 
Johansson (2014); Grever & Adriaansen (2017).  
145 Jensen (2003) s. 8ff.  



41 
 

”protention” (förväntning).146 Sannolikt utvecklar vi vårt tidsmedvetande genom 

samspel med andra redan i barndomen, en kompetens som enligt mångdisciplinära 

undersökningar kan anses vara grundläggande för vår förmåga att förstå och använda 

allt från talat språk till social interaktion eller musik.147 Husserls begrepp påvisar 

grundläggande samband mellan de tre temporala dimensionerna då-nu-sedan. Men 

historiemedvetandeteori handlar också om ett generationsöverskridande perspektiv. 

Medan ett tidsmedvetande avgränsas av våra egna personliga erfarenheter och 

förväntningar innefattar vårt historiemedvetande också traderade eller på andra sätt 

förmedlade och internaliserade föreställningar om skeden som utspelat sig före den 

egna födelsen samt mer eller mindre elaborerade föreställningar om framtiden, också 

om den som utspelar sig efter vår egen död.148 En individs historiemedvetande kan 

alltså uppfattas som en kulturellt betingad vidgning av hennes tidsmedvetande. 

Frågan är då hur en sådan utveckling sker?  

Sociologen Alfred Schütz teorier om livsvärlden fungerar här som ett illustrerande 

exempel på vad tids- och historiemedvetande omfattar, och hur det senare tänkbart 

skulle kunna utvecklas ur det förra (figur 2.2). Ur ett synkront nutidsperspektiv finns 

enligt Schütz för det första en omedelbar omvärld. Den består av de personer med 

vilka vi har direkta, mer eller mindre djupa och mer eller mindre varaktiga relationer. 

Familjemedlemmar, släktingar, grannar, kolleger och klasskamrater är typiska 

exempel på personer i vår närmaste omvärld. Det handlar alltså om den sociala 

verklighet där vi lever våra liv. I den verkligheten måste vi ha ett tidsmedvetande för 

att kunna utveckla en egen identitet och för att kunna interagera med andra 

människor: om vi tror att vi själva, de personer vi umgås med eller de vanor som 

skapas i vardagen är nya varje dag uppstår sannolikt både psykologiska och sociala 

svårigheter.  

 

 

 

                                                      
146 Husserl (1995) s. 101–103. Jfr  Carr (2001) s. 146f.  
147 Pandel (2014a) s. 81. För empiriska studier av barns förmåga att lära sig hantera tidsliga 
dimensioner, se Lundmark (1993) s. 124f; Hartsmar (2001) s. 48–72; Straub (2005) s. 50–55; Brumlik 
(2005) s. 135–140; Hausen & Billman-Mahecha (2005) s. 163–186 och Rudnert (2019), passim. Se 
särskilt Rudnerts resonemang om kulturalisering, a.a. s. 34–50. 
148 Koselleck (2004) s. 173–179; Rüsen (2004) s. 154; Rüsen (2005) s. 25. En förutsättning för att detta 
ska ske är sannolikt att dessa föreställningar bygger på att det historiska innehållet kan erfaras som 
angeläget och möjligt att överföra från en generation till en annan, jfr Jensen (2003) s. 181, 382–385; 
Jensen 2014 s. 164–169 och Rudnert (2019) s. 13f, 55, 182–184.  
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Figur 2.2 Schütz livsvärldsteorem som modell för historiemedvetandeutveckling  
Anm. Modellen bygger på min tolkning av Schütz ([1932] 2002) s. 137–215.  

Men Schütz visar också att människors samtidsperspektiv – vårt ”nu” – även 

innefattar en mer indirekt medvärld som består av alla andra vid samma tillfälle 

levande människor med vilka det är tänkbart att vi direkt eller indirekt skulle kunna 

interagera och på så sätt göra till en del av vår omvärld. Vid sidan av dessa båda 

samtida delar av livsvärlden identifierar Schütz en förvärld som befolkades av 

människor som levde i det förflutna och som består av resultat av deras handlingar, 

åtkomliga och synliga för oss genom historiska spår i form av berättelser, traditioner, 

minnen och verkningshistoria. Den fjärde delen av livsvärlden är en eftervärld som 

består av våra föreställningar om framtidens människor som på motsvarande sätt får 

leva med arvet från vårt nu.  Gränserna mellan dessa delvärldar är föränderliga i takt 

med nya erfarenheter och med tidens gång. Den samtida medvärlden/omvärlden 

utgör alltså eftervärldens förvärld, nuet är framtidens förflutenhet.149 Från 

omvärldens omedelbara här-och-nu, barnets utgångsläge i världen, utvidgas sålunda 

livsvärlden både rumsligt och temporalt i takt med livets gång.  

Sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann har med utgångspunkt i Schütz 

livsvärldsbegrepp analyserat och beskrivit människors kulturella och symboliska 

anknytningar till förflutna och kommande tider. Sådana anknytningar betraktas enligt 

dem som en av flera avgörande funktioner i den ”sociala konstruktionen av 

verkligheten” i ett modernt samhälle, där de tidsrumsliga sammanhangen är mindre 

framträdande än de var i det traditionella, förmoderna samhället.150 Enligt Berger och 

                                                      
149 Schütz loc.cit. Jfr Alvesson & Sköldberg (2008) s. 168.  
150 Frågan om det finns ett särskilt sorts modernt historiemedvetande, om historiemedvetandet är 
universellt eller om begreppet är något som är typiskt för ”moderna” samhällen är omdebatterad i 
historiedidaktiken, se Grever & Adriaansen (2017) passim. 
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Luckmann kan sådana flertemporala band tänkas skänka samhällsmedlemmarna en 

mening även åt döden, ”gränssituationen framför andra” genom att förbinda ... 

[ ... ] människorna med sina föregångare och efterkommande till en meningsfull totalitet, i 
vilken den individuella existensens ändlighet transcenderas och individens död förlänas en 
mening. Nu kan alla medlemmarna av ett samhälle uppleva sig tillhöra en meningsfull värld – 
en värld som fanns där innan de föddes och som kommer att finnas där efter att de har 

dött.151 

Berger och Luckmann understryker alltså i likhet med Heller individens starka och 

existentiella behov av och önskan om att genom föreställningar om samhälleliga 

gemenskaper söka tillhörighet och mening som tidsmässigt förbinder det förflutna 

med framtiden. Det är alltså inte samhället som påtvingar individen en sådan mening 

utan det är något som är en funktion av samhällsgemenskapen och individers 

önskningar om att ingå i en sådan.152 Skolan kan här ses i en medkonstruktiv och 

förmedlande roll, som en av flera samhällsinstitutioner som erbjuder individen vad 

Berger och Luckmann kallar en ”plausibilitetsstruktur”. Människorna erbjuds ett 

”symboliskt universum” som kan understryka varaktigheter i en föränderlig värld, 

något som gäller både den rutinmässiga förståelsen av vardagen och hanterandet av 

kriser.153 Det som görs plausibelt är tanken att både det egna livet och samhället i 

stort kan förstås som ett meningsskapande helt i en tidsöverskridande dimension:  

Det symboliska universum inför också ordning i historien. Det placerar alla kollektiva 
händelser i en sammanhållande enhet som innefattar förflutet, nutid och framtid. Vad det 
förflutna beträffar upprättar det ett ”minne” som delas av alla de individer som socialiseras 
inom kollektivet. Vad framtiden angår uppställer det en gemensam referensram för planering 
av individuella handlingar.154  

Berger och Luckmanns betonande av funktion och social konstruktion är viktigt: 

citattecknen runt ordet minne påvisar betydelsen av förmedlingens roll för förståelse 

av och anknytning till det förflutna i det moderna samhället.155 Det handlar alltså inte 

i första hand om egna erfarenheter utan om något som vi lärt oss och gjort till vårt 

eget, ett slags ställföreträdande, socialt konstruerade hågkomster som alla som ingår 

i gruppen förhåller sig till.156 Detsamma gäller framtiden som står för en ordning av 

plausibla förväntningar, utan alltför stora och oväntade händelser eller förändringar, 

något som gör det möjligt att planera och fortleva sitt individuella liv i en värld som 

annars skulle framstått som mera osäker. Luckmann och Berger framhåller därmed 

varaktighet och känsla av kontinuitet som en avgörande funktion i livsvärldens 

                                                      
151 Citerat efter översättningen i Assmann (2004) s. 109. Jfr Berger & Luckmann (1998) s. 122.  
152 Berger & Luckmann (1998) s. 158 ff. Jfr Grever & Adriaansen (2017) s. 81.  
153 Berger & Luckmann a.a. s. 172–189. 
154 Berger& Luckmann, a.a. s. 122. Jfr Jeismann (1997) s. 42 och Jeismann (2000) s. 48.  
155 Jeismann (2000) s. 48; jfr Rüsen (2006) s. 61, not 30.  
156 Jfr Nora (2001) s. 365f, 389.  
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framtidsperspektiv i ett modernt samhälle där banden mellan generationerna är 

svagare och där kunskaper inte längre traderas på samma sätt. 

Tidserfarenheternas förändringar i det moderna samhället: framåtriktningen   

Begreppshistorikern Reinhart Koselleck utgår i likhet med Berger och Luckmann från 

att villkoren för människors tidserfarenheter förändrats i det moderna samhället 

jämfört med de som gällde i ett jordbrukssamhälle. En annan fundamental förändring 

som blir allt tydligare efter 1700-talet är enligt Koselleck kyrkans minskande betydelse 

för människors tankar om framtiden: föreställningen om ett tidens kommande slut 

ersattes av föreställningar om framsteget. Från att vara avhängig Guds plan blev 

människan i allt högre grad den som själv styrde över framtiden. Medan människor i 

förmoderna samhällen i högre grad var inriktade på upprepningar av redan gjorda 

erfarenheter i nuet blev människans framtida förväntningar allt mer väsentliga. Tiden 

blev i huvudsak framåtriktad.157  

 

För att synliggöra vad dessa förändringar innebär använder Koselleck två metaforiska 

begrepp, erfarenhetsrum och förväntningshorisont. Som jag förstår Koselleck kan 

dessa begrepp användas för att synliggöra innehållsliga aspekter i människors 

historiemedvetande.158 Som analytiska redskap visar de alltså hur olika 

representationer av händelser eller skeenden i det förflutna utgör en möjlig bas att 

använda för individer eller grupper när de orienterar sig mot framtiden. Hur stort 

erfarenhetsrummet är och hur långt förväntningshorisonten sträcker sig skiljer sig 

från situation till situation, det väsentliga är att den historiska erfarenheten kan ses 

som ”ett närvarande förflutet” och att denna i någon mening kan ligga till grund för 

föreställningar om den kommande framtiden.159  

 
Figur 2.3 Erfarenhetsrum och förväntningshorisont   

 

Schematiskt och mycket förenklat kan förhållandet mellan människors föreställningar 

om förhållandet mellan det förflutna, samtiden och framtiden beskrivas som i figur 

2.3. Vid en särskild punkt i nuet vänder man sig bakåt mot det förflutna för att ur den 

                                                      
157 Koselleck (2004 [1976]) s. 165–188. Jfr Hartog (2015) s. 104ff.  
158 Även om Koselleck inte använder termen historiemedvetande har hans analyser ofta betraktats så. 
Se exempelvis Aronsson (2004) s. 70–72 och Assmann (2004) s. 32f.  
159 Koselleck (2004) s. 171–177.  
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samlade erfarenheten finna något som talar för en framtida utveckling.  Koselleck 

talar om det förflutna som olika tidsskikt som ligger ovanpå varandra och som kan 

utforskas ungefär som vid en arkeologisk utgrävning. Resultaten av sådana 

utgrävningar i det gemsamma erfarenhetsrummet ger därför  olika resultat, beroende 

på vem som gräver, var man gräver och med vilka verktyg, möjligheterna är många:  

Det finns ingen kronologiskt mätbar erfarenhet [...]  eftersom den vid varje tidpunkt består av 
allt som kan hämtas fram ur minnet av det egna livet och ur vetskapen om andras. 
Kronologiskt gör all erfarenhet hopp över tider; den skapar ingen kontinuitet i meningen av 
kumulativ bearbetning av det förflutna. Den påminner snarare [...] om glasluckan i en 
tvättmaskin, genom vilken man kan se än det ena än det andra plagget i tvätten, som i sin 

helhet befinner sig i tumlaren.160 

I en situation där människor formar sådana föreställningar är det viktigt att se 

erfarenhetsrummet som avgränsat till skillnad från förväntningshorisonten som i 

princip alltid är öppen och flyktig. Skillnaden är både ontologisk och epistemologisk. 

Erfarenheten refererar till det som verkligen har hänt medan förväntningar refererar 

till något som inte har hänt (ännu). Därför slår de framtida prognoserna också ofta fel 

och bildar i stället underlag för framtidens nya erfarenheter. En central olikhet mellan 

erfarenhetsrum och förväntningshorisont är alltså att den senare till skillnad från den 

förra saknar kontrollinstanser: det går att med olika grad av säkerhet, med mer eller 

mindre väl underbyggda argument och källor undersöka eller diskutera våra bilder av 

det förflutna, däremot kan vi bara föreställa oss eftervärlden. Därav också bilden av 

framtiden som en horisont, något som förflyktigas och förskjuts ju närmare vi 

kommer. Det innebär också att det finns många positioner att inta i nuet för 

föreställningar av samband mellan då-nu-sedan. Också urvalet för möjliga alternativ 

vad gäller ett närvarande förflutet är mycket stort, närmast oändligt. Vad i det 

förflutna vi använder oss av för att tidsligt orientera oss skiljer sig alltid åt beroende 

på sammanhang. Här finns också utrymme för kamp om det förflutnas 

representationer mellan rivaliserande maktcentra i ett samhälle.161  
 

En viktig poäng i citatet från Koselleck är att det i likhet med Berger och Luckmann 

betonar framtidsaspekter och att den pekar på den förmedlade historiska kunskapen 

som en del av den möjliggjorda egna erfarenheten. Koselleck menar också att 

urvalsmöjligheterna ur erfarenhetsrummet ständigt ökar genom moderniteten.  Han 

talar om en ”tidens acceleration” efter 1800-talet och att många gamla erfarenheter 

förlorar i värde i takt med en framtid som i allt snabbare takt skapar nya och hittills 

okända och oväntade erfarenheter.162  

                                                      
160 Koselleck (2004) s. 173.  
161 Karlsson (2014) s. 43f. Jfr Linderborg (2001); Johansson (2001).  
162 Koselleck (2004) s. 184–188. Jfr Hartog (2015) s. 194–204 och Jordheim (2016) s. 168.  
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Kollektivt minne och kollektivt memorerande  

Det moderna samhällets föränderliga förhållanden till det förflutna har också belysts 

med ett till historiemedvetande angränsande begrepp, kollektivt minne. Även detta 

har länge använts för att förklara och undersöka generationsöverskridande och 

samhörighetsinriktat meningsskapande, byggt på egenupplevda och förmedlade 

historiska erfarenheter, inte minst i statligt organiserad historieundervisning.163 Enligt 

sociologen Maurice Halbwachs ursprungliga definition innefattar det kollektiva 

minnet alla de kommunicerade erinringar om det förflutna som kan skapa och 

upprätthålla samhörigheten i en grupp. En sådan minnespraktik omfattar alltså både 

mindre grupper (exempelvis familjen eller släkten) och större sammanslutningar (som 

socialgrupper, religioner eller nationella gemenskaper).164 Det kollektiva minnet kan 

komma till uttryck i en gemensam kännedom om viktiga händelser, vändpunkter och 

personer men också som deltagande i ritualer och traditioner som är kända inom 

gruppen. Begreppet kan också förklara hur traditioner uppstår som sociala och 

historiska konstruktioner och begripliggöra hur exempelvis nationella identiteter 

uppkommer som ett resultat av ”föreställda gemenskaper”.165 

Religionshistorikern Jan Assmann har med utgångspunkt i Halbwachs teorier om 

kollektivt minne urskilt två huvudkategorier som han benämner ”kommunikativa” 

respektive ”kulturella minnen”. I Assmanns terminologi återfinns i det kommunikativa 

minnet den tregenerationsmässiga överföring av erfarenheter på omkring 80-100 år 

(ungefär motsvarande det som vi på svenska skulle kalla ”mannaminne”) medan det 

kulturella minnet handlar om sådant som enbart kan vara inlärt, exempelvis 

mytologiska berättelser med tusenåriga förbindelser (ungefär motsvarande uttrycket 

”urminnes tider”). Kommunikativa och kulturella minnen har enligt Assmann en 

central roll för identitetsutvecklingen hos olika grupper, det är genom att tillägna sig 

dessa och dela gemensamma referensramar som en ny medlem blir upptagen i 

gruppens gemenskap, oavsett om denna grupp utgörs av en familj, ett företag, en 

förening, en nation eller en religion.166 

Historikern Pierre Nora understryker det moderna kollektiva minnets konstruerade 

och ersättande karaktär. Nora ser i likhet med Koselleck det moderna kollektiva 

minnet som ett resultat av upplösningen av det gamla på jordbruk baserade 

samhället, där ”bondekulturen” var ett ”inbegrepp av kollektivt minne”. Han 

                                                      
163 Wertsch (2002) s. 67–72. Jfr Seixas (2000) s. 2ff; Jensen (2003) s. 213; Nordgren (2006) s. 25; KG 
Karlsson (2014) s. 59; Berger & Conrad (2015) s. 353; Olofsson et al (2017) s. 244; Seixas (2018). 
164 Halbwachs ([1941] 1992) s. 167–189. 
165 Andersen (1993).Jfr Hobsbawm (2001) s. 262–273.  
166Assmann (2008) s. 117.   
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framhåller de ursprungliga ”minnesmiljöerna” (les milieux de mémoire) där 

förhållandet till det förflutna upprätthölls som äkta minnen som kunde traderas över 

generationerna och menar att dessa har ersatts av det han metaforiskt benämner 

”minnesplatser” (les lieux de mémoire): dessa pekar ut händelser, personer, 

artefakter som särskilt värda att bevara och minnas i monument, museer, arkiv och 

ritualer.167 Det skulle alltså betyda att så gott som alla kollektiva minnen i någon 

mening är sådana som handlar om sådant vi inte själva erfarit och har personlig 

kännedom om, också de i den ”lilla” historien. Nora menar att det senmoderna 

samhället är besatt av det förflutnas representationer därför att det egentlig mening 

saknar ett på tradition grundat kollektiv minne.168 

Historikern Jay Winter betonar i likhet med Koselleck att begreppet kollektivt minne 

inte ska förstås i termer av ett stelnat ”kulturarv”: det kollektiva minnets förändringar 

beror inte bara på avståndet i tid, mängden nya erfarenheter i det moderna eller 

senmoderna samhällets högre tempo utan också på att föremålet för minnet återges 

och används på olika sätt i olika tider och av olika grupper. Som exempel anför Winter 

de omfattande förskjutningar som skett i memorerandet av första världskrigets 

händelser, från den tid då det pågick till det sätt minnet hanterats ett sekel senare, en 

förändringsprocess som innefattar flera avläsbara faser, från samtidens heroiserande 

via föreställningar om krigets totala ”meningslöshet” och dess fokus på offret.169  För 

att understryka det pågående, processuella och föränderliga föreslår Winter 

alternativa uttryck som ”kollektivt erinrande” (collective remembrance) och 

”kollektivens minne” (memory of collectives).170 I detta ligger också en förståelse för 

att det kollektiva memorerandet innefattar en kamp om olika tolkningar – inte minst 

eftersom dessa kan användas som maktresurser.171 Med utgångspunkt i 

sociokulturella lärandeteorier talar även James Wertsch om ”kollektivt 

memorerande” (collective rembembering) som utgångspunkt för analyser av 

människors aktiva förhållande till det förflutna. Men Wertsch pekar till skillnad från 

Winter snarare på de mer trögrörliga strukturerna i berättelserna och menar att 

förändringar i ett sätt att berätta kan gå tillbaka på sådana utan att individen behöver 

vara medveten om det, framför allt i sådant som nationella berättelser.  Wertsch 

menar att en ”specifik berättelse” (specific narrative) står i ett dynamiskt förhållande 

till ”schematiska berättelsemallar” (schematic narrative templates). Som exempel 

                                                      
167 Nora (2001) s. 365f. Jfr Grever & Adriaansen (2017) s. 80.  
168 Nora a.a. s. 373–377. Jfr Rosenzweig & Thelen (1998), särskilt tabell 1 och 5, s. 234–239 om det 
aktiva umgänget med den ”lilla” historien  hos människor i USA under det sena 1900–talet. 
169 Winter (2006) passim. Jfr Sturfelt (2008) passim.  
170 Winter a.a. s. 4–6.  
171 Jfr Linderborg (2001); Johansson (2001).  
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anför Wertsch den ryska mönsterberättelsen om det heroiska motståndet och 

besegrandet av en utländsk angripare där de specifika berättelserna om 

mongolarméer, Karl XII, Napoleon och Hitler alla passar in.172  

Begreppen kollektivt minne och historiemedvetande är som Klas-Göran Karlsson visat 

besläktade: den främsta skillnaden är att det första saknar det senares reflexiva 

framtidsperspektiv; kollektiva minnen kan med andra ord betraktas som 

”historiemedvetandets tillbakablickande dimension”.173 Som begrepp lägger 

kollektiva minnen tonvikten på varaktighet och kontinuitet, på erfarenheten och dess 

manifestationer i form av minnesritualer, bevarandestrategier, museer och 

fotoalbum. Häri ligger också minnespolitiska krav på att människor ska tillgodogöra 

sig ett kulturarv eller som Nora uttrycker det har en ”plikt” att minnas.174 För den här 

avhandlingen är detta av vikt eftersom skolans historieämne enligt styrdokument 

nästan alltid innehåller krav på sådant som en ny generation förväntas ta till sig och 

införliva i sitt eget minne, inte sällan uttryckt i termer av ”gemensam referensram” 

eller ”kulturarv”.175 Men samtidigt har det också – och inte sällan – just en framtida 

intention, inte minst i de fall då undervisningen enligt styrdokumenten ska utveckla 

elevers individuella historiemedvetande.176  

Historiemedvetandebegreppet – en kort sammanfattande diskussion  

Med hjälp olika teoretiker har jag i den första delen av kapitlet sökt visa att 

historiemedvetande kan ses som ett antropologiskt grundantagande om människans 

socialt och kulturellt betingade behov av identitet och tidslig orientering i sin livsvärld. 

I avsnittet presenterades vidare en modell för hur historiemedvetande tänkbart 

utvecklas ur ett tidsmedvetande hos individen; teorier om historiemedvetandets 

samhällsfunktioner diskuterades.  

Hur sambanden mellan dessa båda delar av historiemedvetandet ser ut säger 

avsnittet mindre om, ännu mindre hur samspel mellan olika domäner i livsvärlden 

utvecklas, det vill säga hur man som individ kan tänkas utveckla sitt tidsmedvetande 

till ett allt mer omfattande historiemedvetande. Att det är skillnad mellan den historia 

som man erfar genom egna upplevelser i sin egen omvärld och den som förmedlas via 

representationer från medvärld och förvärld är klart. Men hur ser dessa skillnader ut 

                                                      
172 Wertsch (2002) s. 23f, 60f; Wertsch (2012) s. 183.  
173 KG Karlsson (2014) s. 59. 
174 Nora (2001) s. 377. 
175 Eliasson (2008) s. 187–195. 
176 Pandel (2014a) s. 81. Jfr Alvén (2017) passim.  
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mer i detalj?  Om historiemedvetandeutveckling ska kunna utforskas måste 

resonemangen få mer konkretion. 

Historiekultur och historiebruk i kommunikation om det förflutna  

För att bli möjlig att utforska måste historiemedvetandeutveckling uppfattas i mer 

konkreta former. Ett särskilt problem är emellertid att historiemedvetande, som alla 

medvetandebegrepp, endast kan uppfattas indirekt:  

[A] theory of history cannot come to grips directly with historical consciousness, but only with 
its reflections: it has to reflect on reflections.177  

Klas-Göran Karlsson ser historiekultur och historiebruk som möjligheter att studera 

historiemedvetandets uttryck på ett sådant indirekt sätt:  

Mycket tyder på att historiedidaktikern i stället för att analysera historiemedvetandet som 
sådant får nöja sig med att studera hur det manifesteras i konkreta material och situationer, 
vilket äger rum i historiekulturen, eller hur det aktiveras och mobiliseras, vilket  sker i 
historiebruket.178  

Men också dessa tandembegrepp måste i så fall tydliggöras. Och här möter nya frågor. 

Hur förhåller sig de båda begreppen till varandra? Vem, vad eller vilka är det som 

brukar historia? Finns det en eller flera historiekulturer i ett samhälle?179 Ett lika 

enkelt som allomfattande förslag till svar på båda dessa frågor är det som framförts 

av Hans-Jürgen Pandel:  

Historiekultur betecknar det sätt som det förflutna och historia behandlas på i ett samhälle. I 
denna praktiseras historiemedvetandet hos de som lever i detta samhälle och yttrar sig i de 
mest olikartade kulturella manifestationer [...].180 

Med en sådan definition av historiekultur innefattas alltså allt från akademisk 

forskning om agrar ekonomi på 1700-talet via hembygdsföreningens årsskrift till 

spelfilmen om gladiatorer. Också den mer privata sfären med iordningsställande av 

ett fotoalbum eller samlande av gamla ting hör dit, liksom ett samtal vänner emellan 

om gemensamma minnen. En lämplig samlingsbeteckning för det Karlsson och Pandel 

kallar manifestationer och som innefattas i samhällets historiekultur är förslagsvis 

historiekulturella yttringar. Historiekultur blir i så fall helt enkelt summan av alla 

historiekulturella yttringar i ett samhälle. Den slags definition som vi möter hos Pandel 

har beskrivits som oprecis i det att den täcker in för mycket och inte gör någon skillnad 

mellan hur och varför det förflutna används i olika situationer.181 Jag tänker att den 

                                                      
177 Heller (1982) s. 51. Jfr Nordgren (2006) s. 38ff.  
178 KG Karlsson (2014) s. 58.  
179 Jfr diskussionen i Sjöland (2016) s. 20ff. 
180 Pandel (2014b) s. 86, min översättning. Jfr Rüsen (2004) s. 149–178.  
181 Karlsson (2010) s. 86f. Jfr Rudnert (2019) s. 44.  
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ändå kan fungera väl som utgångspunkt för den fortsatta diskussionen eftersom den 

kan synliggöra relationen mellan de båda begreppen.  

Här kan inflikas att en sådan syn på historiekultur inte gör skillnad mellan framställd 

”historia” och andra föreställningar om det förflutna, vilka ibland skiljer det 

vetenskapliga bruket av historia starkt från det folkliga, kollektiva ”memorerandet”.182 

Agnes Heller menar att det är rimligt att uppfatta såväl vardagens förståelse av tid och 

tidslighet som den vetenskapliga historieframställningen som något som reflekterar 

människors historiemedvetande: livsvärldens historia är inte väsensskild från den 

akademiska, även om det finns andra och specifika kvalitetskrav på den vetenskapliga 

historien.183 Liknande slutsatser drar Jörn Rüsen.184 Definitionen tillbakavisar inte 

heller förekomsten av ett mycket stort antal subkulturer: exempelvis utgör 

hembygdsföreningen i exemplet ovan med största sannolikhet en sådan 

historiekulturell subkultur. Också en skolklass som studerar historia skulle kunna 

betraktas som en tillfälligt, relativt sluten historiekultur. Men i båda fallen är det 

samtidigt orimligt att tänka sig att dessa kan ses som isolerade öar i förhållande till 

andra historiekulturer. Historiebrukare tar intryck av och deltar i många olika 

historiekulturella yttringar i ett samhälle och deltagande i en sådan yttring påverkar 

sedan med säkerhet både individen och de subkulturer som hon tillhör.185  

 

 Historiekultur – summan av alla historiekulturella yttringar i ett samhälle 

 Historiekulturella yttringar – kommunicerade manifestationer av historiekulturen 

 Historiebruk – den användning av historia som sker i en konkret historiekulturell yttring 

 Historiebrukare – alla som deltar i en historiekulturell yttring och därmed använder historia 

 

Figur 2.4. Relationen mellan historiekultur, historiekulturell yttring och historiebruk(-are) 

 

Relationen mellan historiekultur, historiekulturella yttringar och historiebruk kan 

beskrivas som i figur 2.4. Det är viktigt att beakta skillnaden i graden av konkretion. 

Det betyder att det är möjligt att empiriskt undersöka trender, mönster eller vissa 

gemensamma drag i en historiekultur, exempelvis så som Wertsch gör vad gäller 

schematiska narrativa mallar i nationella historiekulturer.186 På den nivån studeras 

framför allt historiekulturen ur ett strukturellt perspektiv. Här blir det också möjligt 

analysera diakrona förändringar i historiekulturen över tid. När det gäller konkreta 

historiekulturella yttringar förhåller de sig både ”uppåt” mot historiekulturen i stort 

                                                      
182 Winter (2006) s. 288; Barton (2009) s. 278. Jfr Kansteiner (2002) s. 183; Grever & Adriaansen (2017) 
s. 76; Hammarlund (2014) s. 203f. 
183 Heller a.a. s. 64–71. 
184 Rüsen (2004) s. 61–79. Jfr Nordgren (2016) s. 5f. 
185 Grever & Adriaansen (2017) s. 81. Jfr Jensen (2003) s. 86ff och Nordgren (2016) passim. 
186 Wertsch (2002). Jfr Grever & Adriaansen (2017) s. 75. 
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och ”nedåt” mot de enskilda historiebrukarna. På den nivån är det möjligt att urskilja 

form och funktion. Här blir också de synkrona perspektiven mer väsentliga.187 

Kommunikationen mellan historiebrukare är centralt för att förstå hur en 

historiekulturell yttring både kan uppfattas som en konsekvens av och orsak till olika 

historiebruk. 

Siri Derkerts ”Ristningar i betong” som exempel på en historiekulturell yttring  

Ett åskådliggörande exempel kan belysa resonemangen. Här har jag valt ”Ristningar i 

naturbetong”, konstnären Siri Derkerts utsmyckning av tunnelbanestationen 

Östermalmstorg i Stockholm. Valet kan motiveras med att det är ett offentligt 

beställningsverk som har vissa likheter med historieundervisning i skolan, ett faktum 

som jag återkommer till längre fram. Men verket inbjuder också till reflektioner över 

de i förra avsnittet använda begreppen och är ett tydligt exempel på samspelet mellan 

estetiskt-emotiva, kognitiva och värdeförmedlande dimensioner i en historiekulturell 

yttring. 

 

 

 
Sektion i Siri Derkerts ”Ristningar i naturbetong”. En historiekulturell yttring i form av ett 
konstverk är en konsekvens av konstnärens historiebruk. Den utgör samtidigt en inbjudan till 
historiebruk hos betraktaren och är därför möjlig orsak till fler historiebruk. Konstnär, 
konstverk och betraktare är alla delar av historiekulturen i stort. Foto: författaren. 

 

                                                      
187 Jfr Karlsson (2010) s. 86ff. 
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Den historiekulturella yttringens bakgrund, form och innehållsliga teman 

Siri Derkerts utsmyckning av den planerade tunnelbanestationen beställdes av 

styrelsen för det kommunala Stockholms spårvägar efter att hon vunnit en 

förslagstävling. Tävlingsbidraget förverkligades under stationens byggnation 1961-

1965. Sammanlagt består det av närmare 300 meter lösligt sammanfogade sektioner 

där konstnärens för hand tecknade skisser har förstorats och blästrats in i 

stationsväggarna. I det färdiga verket utgör skisserna svartfärgade fördjupningar i 

betongen, likt forntida hällristningar.188  

Motiven fokuserar tre omdebatterade samtidsfrågor med tydliga, historiska 

anspelningar. I en av sektionerna kan vi se en referens till Rachel Carson och hennes 

nyutgivna debattbok om miljöfrågan, ”Tyst vår”. I annan sektion återfinns Elin Wägner 

som med ”Väckarklockan” blir ett exempel på en person som redan tidigare hade 

engagerat sig i samma fråga. Det andra huvudsakliga temat rör världsfreden där 

särskilt kärnvapenhotet är ett återkommande motiv. I perronggolvet hittar vi 

peacemärken och i två olika sektioner återfinns skisser på Inga Thorsson och Östen 

Undén som symbolnamn vad gäller samtida nedrustningsengagemang. Som historisk 

föregångare bland pacifister finns i en annan sektion Berta von Suttner. Det tredje 

motivområdet gäller historiska framställningar av kvinnor. Förutom att många skisser 

har anknytning till vardagsliv där kvinnors erfarenheter ställs i centrum finns ett stort 

antal kända kvinnor ur historien porträtterade. Ett tydligt exempel på detta är 

sektionen som domineras av en skiss med ett porträtt av Virginia Woolf (se foto ovan). 

Bilden kompletteras av namnen på Simone de Beauvoir, Aspasia, Hypatia och Sapfo 

så att sektionen i sin helhet kan framstå som historiska exempel på kvinnliga tänkare 

och författare från antiken till samtiden. Derkert beskrev urvalet som ett svar på en 

historieskrivning som systematiskt uteslöt kvinnor: 

Hela historien sådan vi känner den är historien om män för män. Det är bland annat därför – 
för den okända kvinnohistoriens skull – som jag kom att utforma innehållet i mina 
betongplattor i tunnelbanan i Stockholm som jag gjorde.189  

För att tala med Kosellecks metaforer: den ur erfarenhetsrummet hämtade tematiken 

hade enligt konstnären både samtids- och framtidsrelevans i nuet. Derkert tycks 

genom sitt verk också kunna peka på två helt olika förväntningshorisonter, en positiv 

där miljön räddas, kärnvapnen avvecklas och kvinnor blir jämställda med män, och en 

annan där motsatsen råder.  ”Ristningar i naturbetong”  kan alltså betraktas som en 

historiekulturell yttring i vilket konstnärens historiebruk synliggörs genom bildernas 

tolkningar av det förflutna, förståelse för samtiden och perspektiv på framtiden.  

                                                      
188 Sjöholm Skrubbe (2011). 
189 Citerad efter Olof-Ors & Öhrner (2011) s. 232.   
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Tre urskiljningsbara dimensioner i historiekulturen  

Enligt Rüsen är det möjligt att urskilja tre dimensioner i historiekulturen, den 

kognitiva, den estetiska och den politiska, motsvarande sådant som ”sanning”, 

”skönhet” och ”makt”. I fortsättningen kommer jag att benämna dem kognitiva, 

estetiskt-emotiva och värdeförmedlande.190 Även om någon av dessa dimensioner 

kan vara mer framträdande återfinns de enligt Rüsen i alla historiekulturella 

yttringar.191 

I det här fallet framträder den värdeförmedlande dimensionen tydligt genom Derkerts 

politiska ställningstaganden kring de tre samtidsfrågorna, något som förstärks av att 

stationsväggarna har en uppbruten notskrift av Internationalen respektive 

Marseljäsen som en sammanhållande linje mellan de olika sektionerna. Den kognitiva 

dimensionen motsvarar Derkerts uttalade mål om att upplysa om och betona kvinnors 

roll i historien och att alla hennes exempel är faktiska historiska aktörer och 

företeelser. Den estetiskt-emotiva dimensionen är på samma gång starkt 

framträdande. Med tanke på att det är ett konstverk är det naturligtvis inte 

förvånande, men i det här fallet kan vi också lägga märke till hur denna dimension 

samverkar med de båda andra. Som konstvetaren Jessica Sjöholm Skrubbe visat är 

redan Derkerts materialval och val av uttrycksformer en del av budskapet på så sätt 

att det kan uppfattas som ett medvetet brott med det offentliga monumentets i 

tidigare konsthistoriska sammanhang så dominerande uttrycksformer i brons och 

natursten. Valet av material understryker enligt Sjöholm Skrubbe den folkliga och 

kritiska tendensen i verket som helhet, en slags uttrycksformens demokratisering. 

Detsamma kan sägas om de skissartade bilderna och den skenbart enkla 

nedtecknandet av namn, citat och boktitlar.192 Helheten blir som jag förstår den ett 

uttryck för konstnärens vilja att skapa en underjordisk motbild till de många statyerna 

av maktägande män i stadens gatuplan. 

                                                      
190 Rüsen använder ”politiska” dimensioner i (2004) s. 150, 167ff. I en senare text beskrivs emellertid 
fem dimensioner, förutom de tre nämnda också en moralisk (värderande) och en religiös (existentiell) 
dimension, Rüsen (2017) s. 177–186; Rüsen (2015) s. 65–68. Jag har alltså valt att tala om 
”värdeförmedlande” dimensioner som en samlingsbeteckning för det Rüsen i den senare texten kallar 
politiska, moraliska och religiösa dimensioner. Jag har också valt att lägga till ”emotiva” i den estetiska 
dimensionen eftersom det är väsentlig aspekt av denna dimension. Detta är också i linje med Rüsens 
resonemang om inlevelsens betydelse, se Rüsen (2017) s. 179–182. Jfr David Ludvigsson (2003) s. 356– 
357 som talar om” moraliska” dimensioner för det Rüsen kallar ”politiska”. 
191 Rüsen (2004) s. 167–172. Jfr Grever & Adriaaansen (2017) s. 77. 
192 Sjöholm Skrubbe a.a. s. 146–156. 
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Historiebruk och historiebrukare – en komplex relation i historiekulturen  

Så långt är den historiekulturella yttringen alltså betraktad ur ett intentionellt 

historiebruksperspektiv, belagd med hjälp av konstnärens egna uttalanden och en 

konstvetenskaplig analys. ”Producentledet” belyser emellertid inte mer än en del av 

den historiekulturella yttringens komplexitet eftersom avsikten är kommunikation. 

Att det i det här fallet blir en svårutredd fråga att belysa även ”konsumentledet” 

framgår av att det är ett publikt verk som har visats kontinuerligt för tusentals 

personer varje dag – i skrivande stund i över ett halvt sekel. Visserligen kan vi 

säkerligen utgå från att många – kanske de flesta – resenärer knappast reflekterar 

över Derkerts betongristningar när de passerar förbi, lika litet som man varje dag 

funderar på vem som står staty på ett torg.193 Risken finns att många också , till trots 

mot verkets antagna demokratiska formspråk, blir exkluderade eftersom de inte har 

kännedom om de referenser som återfinns i verket. Man måste exempelvis veta vad 

Tyst vår och Carsons namn symboliserar för att kunna göra sektionen begriplig, den 

värdeförmedlande dimensionen är beroende av den kognitiva. På det sättet kan vi 

förmodligen räkna med att många – kanske de flesta – betraktare av verket  endast 

kan uppfattas som inbjudna, potentiella historiebrukare. Andra åskådare kanske 

endast uppfattar den estetiska dimensionen eller uppfattar det  som en del av 

”kulturarvet” och därför som en upplevelse i sig, medan de värdeförmedlande och 

kognitiva dimensionerna passerar förbi. Det skulle också kunna uppfattas som en 

historisk källa till ett förflutet kulturellt och politiskt landskap med daterad relevans i 

dag.194 Men i några fall går kommunikationen säkert fortfarande fram, ungefär så som 

Derkert ville – i hög grad för att de samtidsrelaterade frågorna om miljö, fred och 

jämställdhet fortfarande kan uppfattas som relevanta. 

 

Det återstår att konstatera att det alltså finns en mycket stor bredd i möjligheterna 

att ”besvara” verkets historiekulturella inbjudan, bland annat beroende på 

betraktarens inställning till sådant som feminism, pacifism och miljöfrågor. En 

bekräftande, en avvisande eller likgiltig ”läsning” är som jag ser det lika väsentliga 

historiebruk som det intentionella. Såväl konstnär som konstverk och mottagande är 

på så sätt alla delar av en samma historiekulturella yttring vilken i sin tur är en del av 

historiekulturen i stort. Om denna ska analyseras måste med andra ord också det 

situerade och tillfälliga i betraktandets ”nu” tas med i beräkningen.195  

                                                      
193 Kansteiner (2002). 
194 Att en historiekulturell yttring också kan betraktas som en historisk källa är alltså ytterligare en del 
av komplexiteten, se Zander (2014) s. 92, 106ff, 128–133.  
195 Kansteiner a.a. Jfr Nordgren (2016) s. 9f och Zander (2014) s. 103.  
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Olika typer av kommunikation i olika typer av yttringar: rollfördelning och makt 

På en mer generell nivå kan vi alltså betrakta kommunikationen i en historiekulturell 

yttring som ett överförande och mottagande av ett budskap, en slags lärprocess: för 

att kunna kommunicera något meningsfullt om det förflutna är det rimligt att tänka 

att den som yttrar sig vet något som andra inte vet, alternativt tolkar det eller värderar 

det på ett annorlunda sätt. På så sätt blir den tänkta mottagaren alltså inbjuden att ta 

ställning till något som är nytt eller obekant. Men den historiekulturella yttringen kan 

också handla om en inbjudan till en lärprocess där innehåll, tolkningar och värderingar 

helt eller delvis är kända och där den historiekulturella yttringen i stället får drag av 

igenkänning, bekräftelse, repetition och ritual.196 Agnes Heller har påpekat att 

rollfördelningen även i en sådan, mer traditionsbärande och ritualiserad 

historieförmedling tänkbart är dynamisk eftersom deltagandet kan innebära att 

mottagaren gör sig beredd att senare kunna uppträda i rollen av sändare. ”Lyssnaren” 

kan byta plats med ”berättaren” och om berättelsen avlyssnats tillräckligt många 

gånger kan den få en identitetsskapande funktion. Heller beskriver dynamiken i ett 

slags historieberättandets urbild där mottagarna inte passivt tar emot innehållet utan 

också påverkar det. Först så småningom – och eventuellt – gör man det till sitt eget:  

The audience listens to the story, the storyteller tells it. And the roles become 
interchangeable. The listener can start to tell a story, and in return the storyteller becomes a 
listener. Nor does the listener only listen: he or she interrupts the speaker, raises questions, 
asks for further explanation or elaboration and sometimes causes the storyteller to remember 
something that would otherwise have been neglected. The listener becomes a participant, 
with his or her personality being “built into” the story of the other. If someone listens to the 
same story several times, complete identification with the subject may take place, and it 
might happen that one will later tell the same story as if it had happened him or her.197   

Det potentiellt medskapande momentet är centralt i Hellers resonemang, liksom den 

möjliga appropieringen. Det handlar alltså inte om ett direkt överförande, inte om ett 

motståndslöst traderande, utan snarare om vad litteraturvetaren Aleida Assmann 

diskuterat i termer av transitionsprocesser för kollektiva minnen.198 Här är det viktigt 

att reflektera över att historiekulturella yttringar naturligtvis är olika öppna och 

flexibla för ett möte mellan sändare och mottagare. Den som skriver en lärobok, 

spelar in en historisk dokumentärfilm eller framställer ett historiskt monument kan i 

de flesta fall endast påverkas indirekt av sin publik.199 Det färdiga verket låter sig inte 

                                                      
196 Wertsch (2002) s. 49f. Jfr Jensen (2014) s. 165f. 
197 Heller (1982) s. 57f. Kursivering i originalet. Jfr Rüsens syn på ”traditionella” historiska berättelser i 
Rüsen (2004) s. 62, 99 och Rüsen (2005) s. 38–30. Jfr Wertsch (2002) s. 161–169 om den 
”approprierade” historiska berättelsen. 
198 Assmann (2004) passim, se särskilt s. 91–116.  
199 Om läroboksförfattaren: Lozic (2012) s. 256–258; Ammert (2008) s. 29–37; Långström (1997) s. 208–
213. Om konstnären och det historiska monumentet: Rodell (2001) s. 27–34, 164–166 och om 
historiska dokumentärfilmer: Ludvigsson (2003) s. 155–162. 
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heller påverkas av den faktiska ”läsningen” även om tolkningarna blir många. På det 

sättet framstår klassrummets historieförmedling med sitt personliga möte mellan 

lärare, elev och ämne som en möjlig och mer ”ursprunglig” arena i Hellers mening, 

även om inslagen av sluten förmedling ofta har ett betydande utrymme och helt kan 

dominera där.200  

Producenter, konsumenter och historiekultur som tre sam- och motverkande krafter 

Samtidigt är de historiekulturella yttringarna inte maktneutrala. Såväl statyerna i 

gatuplanet som Derkerts underjordiska monument hade beställare som i någon 

mening styrde och angav ramarna för yttringen. Likaså får både dokumentärfilmare 

och läroboksförfattare ofta arbeta på uppdrag. Styrelsen som beslutar om ett 

konstverk, förlaget som ger ut läroboken och tevebolaget som beställer och 

producerar historiska dokumentärfilmer har i så måtto också mycket gemensamt med 

staten som genom sina myndigheter ger ut styrdokument som uppdrag till skolor och 

lärare att förverkliga.201 Men också konstnären, manusförfattaren och läraren har 

som historiebrukare naturligtvis större inflytande över den historiekulturella 

yttringens utformande än betraktaren, tv-tittaren och eleven.202 Kommunikationen 

mellan ”berättare” och ”lyssnare” är på så sätt långtifrån jämlika i offentliggjorda 

historiekulturella yttringar. I andra icke-institutionella sammanhang är 

historiekulturen möjligen friare och mer jämlik även om det också när det gäller den 

”lilla” historiens gemensamma memorerande sätts upp informella regler för vad som 

får sägas, hur och när, av vem och med vilket syfte.203  

Det sagda understryker betydelsen av att utforska det sammanhang i vilken en 

historiekulturell yttring kommuniceras. I en sådan utforskning är det enligt idé- och 

kulturhistorikern Wulf Kansteiner helt centralt att inte underskatta 

mottagarperspektiven, något som kanske kan beskrivas i termer av 

”konsumentmakt”, särskilt i de senmoderna samhällena. I de flesta fall misslyckas 

exempelvis minnespolitiska satsningar. Inte heller kommersiellt framtagna produkter 

om det förflutna ger som regel några avgörande avtryck hos mottagarna, mycket kan 

beskrivas som publika floppar. Kansteiner utgår från det faktum att situationen i slutet 

av 1900-talet är helt olik den som rådde i de flesta länder i västvärlden hundra år 

tidigare. Då kunde staten och en samhällelig elit genom sina institutioner (arkiv, 

                                                      
200 Jfr Johansson (2012) s. 105ff om ”öppna” och den ”slutna” historiska berättelser i läromedel och 
klassrum. 
201 Wertsch (2002) s. 67–86 om statens historieproduktion. Jfr Nygren (2011) och Alvén (2017) för 
historiedidaktiska studier som begagnat sig av läroplansteori för analyser av dessa förhållanden.  
202 Kansteiner (2002) s. 193.  
203 Friese (1997) s. 330ff.  
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museer, akademisk historievetenskap) och offentliggjorda historiekulturella yttringar 

(minnesdagar, monument, historieundervisning) räkna med att nå ut till och påverka 

många människor i en nationalstatlig riktning. I dagens medielandskap har 

konsumenterna större möjligheter att välja, och framför allt välja bort sådana 

historiekulturella yttringar som man inte finner vara relevanta:  

The media culture of the late twentieth century spews out identities and representations of 
the past which have little relation to any shared traditions, life worlds, or political institutions 
other than the frantic pace of media consumption itself.204 

Samtidigt finns det trots allt mycket som talar för att det finns trender och 

tyngdpunkter i historiekulturen i stort. Klas-Göran Karlsson betonar att en 

historiekulturanalys kan göras på flera olika sätt. Man kan fokusera själva uttrycket, 

”texten” – det jag här kallar historiekulturella yttringar – eller kontexten, 

historiekulturen i stort. I de flesta fall är det en fråga om en kombination, det är som 

framgick av fallet med Derkert svårt eller omöjligt att tänka sig en analys som inte tar 

hänsyn till det historiska sammanhanget, antingen det handlar om tidpunkten då 

verket skapades eller då det betraktas. När det gäller den kontextuella analysen finns 

många olika vägar. Den kan undersökas diakront och handlar i så fall om förändringar 

över tid, och den kan undersökas synkront, och i så fall koncentrerat till olika 

funktioner i samhället.205 Enligt Kansteiner kan man hypotetiskt uppfatta frågan om 

makten över minnet som en pågående kraftmätning mellan dessa tre krafter/agenter: 

producenterna av minnesprodukter, minneskulturen som en strukturerande faktor 

och konsumenterna.206 Som jag läser denna tredelning bör bilden av historiekulturen 

i ett samhälle, så som jag återgav den i figur 2.4, inte läsas som ett stabilt och 

konfliktfritt fenomen utan snarare som en plats där förskjutningar och 

(om)förhandlingar om historisk mening äger rum. Kansteiners hypotes sätter alltså 

fokus på det tillfälliga inom ramen för en struktur. 

Andra sätt att förstå begreppet historiebruk i litteraturen 

Begreppet historiebruk har i den historiedidaktiska litteraturen relaterats till de 

många behov och funktioner de kan ha i ett samhälles historiekultur. Klas-Göran 

Karlsson har förslagit en typologi för olika historiebruk där dessa klargörs på ett 

övergripande plan. I den identifierar han också idealtypiska historiebrukare. 

Exempelvis motsvarar ett ”kommersiellt bruk” av historia behovet att ”göra 

ekonomiska vinster.” Det är  något som är typiskt för brukare som är sysselsatta inom 

verksamheter som reklam. Det vetenskapliga historiebruket handlar om att ”upptäcka 

                                                      
204 Kansteiner (2002) s. 183.  
205 Karlsson (2010) s. 86ff. 
206 Kansteiner a.a. s. 179, 184, 195ff.  
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och rekonstruera”, något som är typiskt för historiker och historielärare. Det 

”politiskt-pedagogiska” bruket av historia motsvarar behovet att ”illustrera”, 

”offentliggöra” och ”debattera” det förflutna och är något som är typiskt för framför 

allt ”pedagoger”, ”politiska eliter” och ”intellektuella”. Karlsson menar att typologin 

är främst ska användas som ett sätt att på en generell och aggregerad samhällsnivå 

identifiera vilka som är historiekulturens aktörer och för att kunna jämföra olika typer 

av historiebruk. På så sätt kan typologin begripliggöra historiebrukens funktioner i ett 

samhälle och göra det möjligt att studera historiekulturens förändringar över tid.207  

Bernard Eric Jensen har lämnat förslag på en annan typologi som framför allt är 

inriktat på det vardagliga bruket av det förflutna. Exempel på sådana historiebruk är 

det ”identitetsskapande”, ”upplysande och klargörande” eller det ”lekfulla och 

underhållande” historiebruket. De påminner sålunda om behoven i Karlssons modell. 

En skillnad är emellertid att Jensen inte delar upp historiebrukare i olika idealtypiska 

kategorier utan betraktar alla som möjliga historiebrukare i de olika 

historiebruksformerna.208 Kenneth Nordgren utgår i ett annat förslag på analysmodell 

från tre övergripande syften bakom ett historiebruk – att använda historia för att 

förstå världen, att använda historia för att bygga upp identiteter och att använda 

historia för att påverka världen. Kopplade till skolundervisning kan de ge underlag för 

att förstå historieundervisningens syften och ge eleverna redskap att förstå sitt eget 

och andras historiebruk både i skolan och i samhället i stort. Nordgrens analysmodell 

tar till skillnad från Jensens och Karlssons också fasta på att interaktions- och 

kommunikationsformer i historiekulturella yttringar.209 

I den här avhandlingen kommer jag inte att använda den här sortens kategoriseringar 

av historiebruk. Det främsta skälet är att det i det enskilda fallet av en historiekulturell 

yttring ofta blir tydligt hur kategorierna glider in i och överlappar varandra.210 Snarare 

tror jag det är mer fruktbart att se en historiekulturell yttring som en möjliggörare av 

en mängd olika historiebruk, avläsbara både ur ett producent- och 

konsumentperspektiv. Kansteiner menar att minneskulturens ”bruksvärden” är 

mycket svåra att förutsäga och att det också är något som skiftar över tid och i olika 

situationer.211 I ett undervisningssammanhang sker exempelvis inte sällan blixtsnabba 

hopp mellan estetiska, kognitiva och värdeförmedlande dimensioner, och i ett 

klassrum möjliggörs sannolikt många olika historiebruk under en och samma lektion. 

                                                      
207 Karlsson (2009a) s. 59; Karlsson (2010) s. 88–91; K G Karlsson (2014) s. 70–80.  
208 Jensen (2003) s. 66–70, mina översättningar.  
209 Nordgren (2016).  
210 Se exempelvis Steven Dahls analyser av flera möjliga historiebruk hos såväl producenterna bakom 
spelfilmen Hotel Rwanda som hos filmens publik, Dahl (2013) s. 128–136, respektive 177–236. 
211 Kansteiner (2002) s. 184.  
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En likhet mellan ett ”kommersiellt” historiebruk och det som finns i skolan är 

exempelvis på ett vardagstrivialt plan den krassa värderingen av 

kunskapsförmedlingen. Läraren vill ha lön och eleverna betyg. Men det betyder 

självklart inte att de andra bruken alltid måste vara underordnade detta intresse.  

Kollektivt memorerande, historiekultur och historiebruk i skolan  

Jay Winter ser kollektivt memorerande och akademisk historia som ett dynamiskt 

kraftfält i ett samhälle, inte som något som står i direkt motsatsställning till varandra:  

Instead of drawing firm and unrealistic boundaries [between history and memory], I suggest 
we shall see the terms “history” and “memory” as describing a field of force in social thought 
and social action. In other words, I want to propose that what is most interesting about 
contemporary cultural forms is neither history nor memory per se but the overlaps and 
creative space between the two.212 

Historikerna Maria Grever och Robbert-Jan Adriaansen menar i anslutning till ett 

sådant resonemang att de flesta teoretiker torde vara överens om att historia måste 

betraktas som något som produceras och kommuniceras både i och utanför 

akademierna, att kollektiva minnen och akademisk historia tillsammans utgör 

historiekulturen i ett samhälle och som en följd av detta att skolundervisning i historia 

bör betraktas som en del av historiekulturen i stort.213 Det innebär också att 

skolämnet historia inte uppfattas ur ett ”nedsippringsperspektiv”, enkelt uttryckt som 

en förenklad version av den historia som historielärare och läroboksförfattare har lärt 

sig på sina universitetskurser, utan snarare som en urskiljningsbar del av 

historiekulturen, som en av många arenor för historiekulturella yttringar.214  Det 

betyder sannolikt också att undervisningen för att upplevas som relevant ur ett 

elevperspektiv har behov av att befinna sig i relation till detta kraftfält. Keith Barton 

har beskrivit förbindelser mellan historiebruk i och utanför skolan som en nödvändig 

förutsättning för en meningsfull historieundervisning: 

If history education is to occupy a meaningful place in the lives of students, it must help them 
achieve goals that they recognize as important. One of these […] is the formation of identity. 
Others include understanding of contemporary social issues, making moral judgements, 
providing lessons for the present […] – all the things they see adults doing with history 
outside school.215  

Jag är samtidigt ense med Bernard Eric Jensen om att elevers historiemedvetande 

utvecklas genom deltagande i en lång rad olika historiekulturella yttringar i ett 

samhälle och att det är långtifrån säkert att skolan bidrar med det mest väsentliga.216 

                                                      
212 Winter (2006) s. 288. Jfr Kansteiner (2002) s. 184 och Wiklund (2016) s.199, not 14. 
213 Grever & Adriaansen (2017) s. 73–77.  
214 Körber (2015 [digital referens]) s. 28. Jfr Barton (2009) s. 277–279.  
215 Barton (2009) s. 279. 
216 Jensen (2006); Jensen (2003) s. 83ff.  
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För många kan historieundervisning helt enkelt vara något som passerar relativt 

obemärkt förbi, ungefär som passagerarna på Östermalmstorgs tunnelbanestation 

kan se Derkerts skisser men inte tolka dem som en inbjudan till att reflektera 

historiskt.217 Men även om det är så, måste historieundervisningens särställning i ett 

samhälles historiekultur beaktas. Det gäller inte minst omfattningen. Så gott som alla 

invånare har någon gång läst historia i skolan och frågan om på vilket sätt 

undervisningen kan tänkas bidra till sådant som samhällelig självförståelse, kollektiva 

identiteter eller nationen som föreställd gemenskap blir därför viktigt att söka ringa 

in i empiriska undersökningar.218  

Historiekultur och historiebruk – en kort sammanfattande diskussion 

Avsnittet kan sammanfattas med slutsatsen att människors historiemedvetande är 

möjligt att iaktta indirekt, i olika historiekulturella yttringar och närmare bestämt i 

deras historiebruk. I avsnittet diskuterade jag också skolundervisning i historia som en 

särskild del av historiekulturen i stort, i spänningsfältet mellan kollektivt 

memorerande, kunskaps(re)produktion och uttryck för statens tolkning av samhällets 

historiska självbild. Att närmare utreda detta blir fråga om sammansatta 

tolkningsprocedurer som ofta får utföras i flera led har också framgått. Redan 

perspektivval och avgränsning är ett predikament för den som vill undersöka 

historiebruk eftersom varje historiekulturell yttring ingår i ett socialt och historiskt 

sammanhang där kommunikation är en helt avgörande faktor: de historiekulturella 

yttringarna brukas både av den som framställer dem och av den som tar del av dem. 

Såväl framställning som tolkning och orienteringspotential är alltså starkt 

kontextbundna och frågan om vem (eller vilka) som erfar eller framställer vad som 

vilket slags förflutet, när och i vilket sammanhang och med vilket syfte blir avgörande 

för hur den historiekulturella yttringen och de potentiella historiebruken kan tolkas 

och förstås i en konkret historiekulturell yttring.219 För den fortsatta undersökningen 

är den typen av frågor avgörande för forskningsuppgiften att undersöka förbindelser 

mellan ett fall av historieundervisning betraktad som en historiekulturell yttring bland 

andra i historiekulturen vid ett specifikt tillfälle. För att närmare undersöka 

historiekulturella yttringar och möjliggjorda historiebruk behövs också en teoretisk 

analysmodell som fokuserar historiska lärprocesser i individers och gruppers 

historiska meningsskapande. Nästa avsnitt beskriver en sådan. 

                                                      
217 Jfr Rosenzweig & Thelen (1998); Kansteiner (2002).  
218 Wertsch (2002) s. 30–57; Barton (2009) s. 177; Berger (2012); Barton (2012) s. 94f; Olofsson et al 
(2017); Carretero (2017); Seixas (2018).  
219 Nordgren (2006) s. 43–47; Nordgren (2016) s. 16–18. Jfr Grever (2012) s. 80; Jensen (2014) s. 15f 
och Zander (2014) s. 103f. 
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En analysmodell inspirerad av teorin om ett narrativistiskt paradigm  

För att undersöka växelspelet mellan det individuella och kollektiva deltagandet i 

historiska lärprocesser krävs en teoretisk förståelse för dessa. I avhandlingens 

undersökningar av klassrumspraktiken har jag inspirerats av Jörn Rüsens teori om ett 

”narrativistiskt paradigm” för historiska framställningar. Teorin beskriver i likhet med 

Hellers antropologiskt grundade syn på historiemedvetande berättelser om det 

förflutna som en förutsättning för historiskt meningsskapande:  

I alla sina varianter och skepnader är det historiska tänkandet bestämt av en viss mental 
procedur i människans tolkande förhållande till sig själv och sin värld: historieberättandet. 
Berättandet är ett antropologiskt sett universellt kulturellt bruk, och hela den mångfald av 
aktualiseringar av det förflutna som kallas ”historia” kan kategoriseras som berättande. Som 
aktualiserat förflutet har ”historien” av princip formen av berättelse, och det historiska 
tänkandet följer av princip berättandets logik.220   

Ett funktionellt berättelsebegrepp som grund för analyser av lärprocesser   

Det är viktigt att poängtera att teorin om ett narrativistiskt paradigm inte innebär ett 

antagande om att alla framställningar om det förflutna skulle vara uppbyggda som 

idealtypiska berättelser med inledningar, vändpunkter och avslutningar.221 Tvärtom 

består många historiekulturella yttringar i likhet med Siri Derkerts underjordiska 

monument snarare av mer tillfälliga och fragmentariska anspelningar på det förflutna. 

Det återgår på kulturella mönster, när vi i vardagen berättar något självupplevt för 

närstående blir det inte sällan i ellipsens gestalt.222 För historieämnet självt gällde 

under en period under 1900-talet att historiker medvetet undvek allt som liknade 

berättelsens form.223 Likväl kan den mest teoriimpregnerade av avhandlingar 

betraktas som en berättelse: med narrativism syftar Rüsen på vad man skulle kunna 

kalla ett funktionellt eller vidgat berättelsebegrepp.224 Med detta avses de historiska 

framställningarnas tendens att fungera som vore de berättelser genom att 

historiekulturens aktörer (”berättarna” och ”lyssnarna”) låter dem uppgå i en tänkt 

berättelses struktur.225  

Narrativa förkortningar – ett tydligt uttryck för den funktionella berättelsen 

Vad som menas med funktionella berättelser kan synliggöras med hjälp av begreppet 

narrativa förkortningar.226 Begreppet betecknar enskilda ord och fraser som 

                                                      
220 Rüsen (2004) s. 88. 
221 Jfr Carr (2001) s. 146–151. 
222 Linell (1982) s. 237–241.  
223 Iggers (2005[1997]) s. 118–133; Rüsen (2004) s. 88; Danielsson Malmros (2014) s. 181f.   
224 Rüsen (2005) s. 18f; Rüsen (2017) s. 24–27. 
225 Rüsen (2005) s. 88–95. Jfr Gergen (2005).  
226 För översikter av begreppet se Rüsen (2004) s. 98ff; Olofsson (2013); Olofsson (2014). Jfr Olofsson 
et al (2017) s. 244–250. 
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ensamma har förmåga att framträda som berättelse i en kommunikation kring det 

förflutna. Narrativa förkortningar förekommer i allmänhet utan närmare förklaringar 

i olika historiska framställningar, inte sällan som ett slags byggstenar i en nationell 

historieskrivning.227 Några, som ”Stormningen av Bastiljen” eller ”Kristallnatten”, har 

först ingått i ett nationellt narrativ och sedan spridits och blivit meningsbärande delar 

av en ”världshistorisk” referensram, åtminstone i stora delar av västvärlden. 

Förintelsen/Holocaust kan ses som en globaliserande narrativ förkortning. 228 Andra, 

som ”Kohandeln” eller ”Kanslergadeforliget”, har troligen en mer begränsad 

användning utanför nationsgränser, i de fallen Sverige och Danmark.229  

Narrativa förkortningar har tre urskiljbara och betydelsebärande funktioner som gör 

att man kan säga att de fungerar som berättelser. Den referentiella funktionen innebär 

att den narrativa förkortningen mycket snabbt kan beteckna relativt komplicerade 

händelseförlopp eller historiska skeden. Den symboliska funktionen ger berättelsen 

en föränderlig sensmoral som exempelvis: stormningen av Bastiljen = ”rättfärdigt 

uppror”; Kristallnatten = ”orättfärdigt förtryck”; Kohandeln och Kanslergadeforliget = 

”den goda förhandlingslösningen (på 30-talskrisen)” – innebörder som dock har skiftat 

över tid. Den sociala funktionen kan beskrivas som en schibboletfunktion: den som 

har kännedom om den referentiella och/eller symboliska funktionen tillhör en 

tolkningsgemenskap.230 Narrativa förkortningar fungerar på så sätt likt 

”minnesplatser” i Pierre Noras mening och kan sålunda bidra till att skapa och 

upprätthålla kollektiva identiteter, men alltså också bidra till och vidmakthålla 

konflikter runt det förflutnas historiebruksvärden.231  

Som tillägg kan nämnas att narrativa förkortningar inte behöver beteckna händelser 

utan kan också anspela på andra historiska fenomen, exempelvis artefakter 

(Berlinmuren), personnamn (Per Albin), tidsbegrepp (renässansen) eller metonymier 

(svartskjortor).232 Narrativa förkortningar uppträder inte heller enbart i de större 

nationella eller världshistoriska sammanhangen. Socialantropologen Heidrun Friese 

har visat att narrativa förkortningar även har en viktig uppgift i privatlivets ”lilla” 

                                                      
227 Olofsson (2014) s. 159; jfr Bruner (2005) s. 38.  
228 Assmann (2010) s. 99–114.  Assmann skiljer på länder där det finns en direkt historisk erfarenhet av 
Förintelsen och de som närmar sig ämnet som ett ”de-territorialiserat minne”. Jfr Carrier, Fuchs & 
Messinger (2015) angående skolundervisning om Förintelsen i ett globalt perspektiv.   
229 Om narrativa förkortningar i de nordiska grundskolornas kursplaner i historia, se Olofsson (2014).  
230 Olofsson loc cit. Utan att använda samma terminologi visar Roger Johansson hur både den 
referentiella och symboliska funktionen i den narrativa förkortningen ”Ådalen 31” kan vara starkt 
föränderlig, föremål för upprepade konflikter och ändå fungera som en viktig pusselbit i den nationella 
berättelsen om framväxten av ”Folkhemssverige”. Johansson använder i likhet med Friese (se not 105)  
termen historisk ”bild” samt ”begrepp”, se Johansson (2001) s. 37f och passim.  
231 Nora (2001) s. 384ff; Hartog (2017) s. 152.  
232 Olofsson (2014) s. 157. Ett par av dessa typer blir aktuella för analys i de kommande kapitlen. 
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historia. Vardagliga referenser till ”morfars träd” i en villaträdgård kan vara ett slags 

”erinringsbild” vilken kan berätta mycket om exempelvis ursprung, ägande, 

maktrelationer och identitet.233 Siri Derkerts konstverk kan i hög grad med sina många 

allusioner på namn och boktitlar beskrivas som uppbyggd av en serie narrativa 

förkortningar. Det är först genom att kunna ”förlänga” (vilket också kan ske på olika 

sätt med olika perspektiv) som den meningsskapande funktionen framgår. En narrativ 

förkortning inkluderar och exkluderar således mycket snabbt en deltagare i 

gemenskapen kring en historiekulturell yttring. Ibland kan en och samma händelse 

benämnas olika och redan genom sin beteckning ges olika innebörder, vilket i sin tur 

kan bygga upp en värdegemenskap: ”finska inbördeskriget” har som bekant kallats 

både ”klasskriget” och ”frihetskriget” beroende på perspektiv; förlängningarnas 

deskriptiva sidor är inte heller värdeneutrala.234  Men poängen är att narrativa 

förkortningar genom ett enda ord eller fras kan skapa en fungerande berättelse under 

förutsättning att båda parter i en kommunikation vet vad man talar om. 

Narrativ kompetens en överenskommelse om det förflutnas fakticitet  

Exemplet med narrativa förkortningar illustrerar alltså tesen om ett allmängiltigt 

kommunikativt mönster för historiska framställningar.  Som jag förstår Rüsen innebär 

termen narrativism och talet om ett ”narrativistiskt paradigm” själva tendensen hos 

språkliga fenomen med historiskt innehåll att uppträda som om de vore berättelser. 

Tesen utgår från människans psykologiska, sociala och kulturella behov av att berätta, 

något som enligt psykologen Kenneth Gergen även kan uppfattas som ett uttryck för 

moraliska dimensioner i människors historiemedvetande.235 Berättelsers förklarande 

och orienterande funktioner kan också ses som resultat av en inlärd förväntan på att 

varje berättelse har en sensmoral eller på annat sätt en tänkt (men inte nödvändigtvis 

genomförd) avslutning för att vara meningsfull.236 Att historiska berättelser ur ett 

sådant narrationsteoretiskt perspektiv utgör ett ”kulturellt verktyg” som kan 

användas i många olika sammanhang och för många olika behov framgår också av 

andra teoretikers verk.237 Förmåga att på olika sätt ta del av historiekulturella 

yttringar och historisera det förflutna beskrivs följaktligen som en narrativ kompetens 

                                                      
233 Friese (1997) s. 330ff. Friese talar om ”erinringsbilder”. Som jag tolkar det är det fråga om samma 
fenomen som narrativa förkortningar.  
234 Johansson (2001) s. 114–119 visar hur de olika Ådalsbilderna snabbt etablerades genom nyckelord 
som ”mord”, ”tragedi” och ”försvar” vilka på så sätt skapade olika betydelser som grogrund för olika 
tolkningar.  
235 Gergen (2005) s. 114–118. 
236 Gergen a.a. s. 100, 117f.  
237 Wertsch (2002) s. 55–60; Ricœur (1993) s. 95; Ricœur (2005) s. 303; Bruner (2005) s. 23–40. Jfr 
Johansson (2005) s. 62–66. 



64 
 

av Rüsen. En väsentlig del av denna kompetens är det aktiva historiebruket, förmågan 

att använda den historiska kunskapens orienterande funktioner.  

 

Men teorin om ett narrativistiskt paradigm bygger också på förutsättningen att den 

historiska och den fiktiva berättelsens skillnader erkänns. Medan den förra innebär 

ett (oftast outtalat och förgivettaget) kontrakt mellan ”berättare” och ”lyssnare” om 

representation av ett faktiskt förflutet saknar de fiktiva berättelserna en sådan 

överenskommelse.238 Det betyder inte att de fiktiva berättelserna saknar 

orienterande funktioner, bara att meningskonstruktionen är förankrad i en annan och 

symbolisk logik. En berättelse i mytens eller i sagans form kan också bära på sådant 

som kan hållas för sant (exempelvis vissa värden) och därmed användas som moralisk 

orientering. Den historiska berättelsens sanningsanspråk utgår däremot från ett 

förefintligt, faktiskt existerande förflutet.239  Det förflutna finns sålunda, ontologiskt, 

som en ”objektiv” realitet innan vi framställer berättelser om det. Det förflutnas 

”prenarrativa” och faktiska existens liknar Rüsen vid årsringarna på ett träd. Det 

betyder alltså att det förflutna inte existerar i kraft av berättelser utan som ett 

verkningshistoriskt resultat av händelser, skeenden och förändringsprocesser i vilka 

människor tagit del. Det förflutna återfinns i avtryck, i spår och i kontinuiteter –  också 

hos oss själva då vi studerar och berättar om det förflutna. Man kan uttrycka det som 

att vi redan är historia innan vi framställer historiska berättelser:  

Försåvitt de berättande och lyssnande själva är levande produkter av det som berättas som 
historia, finns historien alltid i dem och som dem innan de berättar och lyssnar.240  

Att det förflutna faktiskt och objektivt existerar oberoende av berättelser samtidigt 

som historiska berättelser är en förutsättning för att det förflutna ska kunna uppfattas 

och kommuniceras är alltså ett grundläggande kunskapsteoretiskt antagande i teorin. 

En historisk berättelse kan emellertid också påverka både de berättande och 

lyssnande – postnarrativt – som en orienterande grund för deras kommande 

handlingar. På så sätt kan den historiska berättelsen också utgöra en subjektiv 

historisk kraft. Den grundläggande tanken är därmed att människan både är och gör 

historia.241  

En teori för pågående historiska lärprocesser i olika uttolkningar  

Historikern Allan Megill har framhållit att Rüsens historiska tänkande på många sätt 

placerar honom i en medlande position mellan å ena sidan en modern, historistisk 

                                                      
238 Rüsen (2004) s. 97f.  
239 Rüsen (2004) s. 61–79. Jfr Fludernik (2009) s. 4f. 
240 Rüsen (2004) s. 120.  
241 Rüsen a.a. s. 138–140.  
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tradition och å andra sidan en ståndpunkt hos postmoderna tänkare vilken utgår från 

den historiska berättelsens form och funktion som meningsbärare.242 Att Rüsen som 

historiker har en djup förankring i egen historiografisk forskning och sedan 1980-talet 

fungerat som en brobyggare mellan historieteori och historieundervisning är en 

annan viktig förklaring till att han intar en framträdande plats inom den 

internationella historiedidaktiken.243 Teorin om ett narrativistiskt paradigm har också 

ett flertal gånger framställts som en generell modell för historiska lärprocesser, både 

av Rüsen själv och av flera andra forskare och teoretiker. Den modell som vanligen 

utgått från är den som Rüsen publicerat i flera modifierade versioner och som i den 

här avhandlingen återfinns som bilaga 1 B.244  

 

I korthet går Rüsens modell ut på att beskriva hur den historievetenskapliga 

kunskapsproduktionen idealt blir relevant genom att ta sin utgångspunkt i 

utomvetenskapliga orienteringsbehov i nuet. Den visar också att den vetenskapliga 

processen bestäms av de regler som finns för empirisk, historisk forskning och att 

resultaten bör kommuniceras med samtiden, där den kan användas som underlag för 

tidslig orientering med utgångspunkt i olika politiska uppfattningar. Så långt 

motsvarar modellen det vi redan tagit del av: den vetenskapliga berättelsen om det 

förflutna skiljer sig mot andra historiska framställningar i egentlig mening endast 

genom de hårda krav som historikersamfundet ställer på historikern. Som slutprodukt 

blir den vetenskapliga rapporten i enlighet med det narrativistiska paradigmet en 

funktionell berättelse med en orienterande potential. Här skiljer sig inte den 

vetenskapliga historien från den vardagliga och historikern är endast en av alla som 

kan använda denna berättelse i sin tidsliga orientering. Historikern äger processen 

men inte dess resultat.245 En viktig detalj i Rüsens modell i bilaga 1B är att det finns 

ett streck mellan det som kallas ”livspraxis” (samhället i stort) och ”vetenskap” 

(historikersamfundet). Syftet är att understryka de högre kvalitativa kraven på 

yrkeshistorikern, men egentligen kan enligt Rüsen modellen alltså också tjäna som 

förebild även för andra historiska lärprocesser, utanför akademin:  

Idén om en ”disciplinär matris” kan användas som en referensram för analys och tolkning av 
historiska kunskapsprocesser med anspråk på vetenskaplighet. Men med lätta modifikationer 
kan den också användas som en teoretisk referensram för tolkningen av historiska tankesätt 
och former av historieskrivning i vilka vetenskaplighet [...] inte spelar någon konstitutiv roll. 

                                                      
242 Megill (1994) s. 53.  
243 Wiklund (2004) s. 15f; Körber (2015 [digital referens]) passim; Lee (2002) s. 1f. 
244 Modellen presenteras i något olika utförandenRüsen (2004) s. 108; Rüsen (2005) s. 135; Rüsen 
(2017) s. 43. Jfr också Hammarlund (2014) s.202 för en svensk översättning. 
245 Rüsen (2004) s. 70–79; 105–109; Rüsen (2005) s. 132–135. 
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Modifieringen avser framför allt faktorn ”metoder”. Endast när metoderna antar formen av 
regler för empirisk forskning motsvarar matrisen schemat för vetenskaplig kunskapspraxis.246  

Historiedidaktikern Peter Lee diskuterar Rüsens modell i relation till resultat från en 

empirisk undersökning av elevers historiska tänkande.  Som framgår av bilaga 1C 

fäster Lee mycket stor vikt vid strecket mellan livspraxis och vetenskap, och menar att 

elever utan riktad undervisning knappast kan nå förståelse för något av det som finns 

på den övre sidan av strecket: förenklat gör forskningspersonerna enligt Lee 

presentistiska kortslutningar i historiska lärprocesser med utgångspunkt i sin 

vardagsförståelse.247 Även Peter Seixas (bilaga 1D) och Stéphane Lévesque (bilaga 1E) 

utgår från den kvalitativa skillnaden mellan vardagens historiska förståelser och den 

vetenskapliga i Rüsens modell, men hos dem har ”strecket” mellan de olika sfärerna 

blivit till en möteszon som uppfattas som mer möjlig att överträda genom 

historieundervisningen. Hos Lévesque kan vi också notera att historiekulturen omger 

både den historia som produceras i och utanför akademierna.248  En tredje modell 

som också ytterst utgår från Rüsens är den ”kompetensmodell” för 

historieundervisning som utvecklats av historiedidaktikern Andreas Körber och 

”FUER-gruppen” vid ett antal tyska universitet, bilaga 1F. Det viktigaste med denna 

modell – i den översiktliga presentationen här – är att den i likhet med Lees, Seixas 

och Lévesques modeller inspireras och drivs av historievetenskapliga redskap och 

resonemang.249 Men den betonar till skillnad från de tre tidigare modellerna elevers 

livsvärldsliga perspektiv. För FUER-gruppen var utgångspunkten enligt Körber snarare 

den modell som Rüsen ursprungligen presenterade och som saknade den streckade 

linjen (se bilaga 1A).250 Det är också denna mer öppna förståelse för historiska 

lärprocesser som jag utgått från i nästa avsnitt. Jag återkommer också till betydelsen 

av det tänkta ”strecket” i diskussionskapitlet. Den analysmodell som jag använder 

abduktivt i avhandlingen är på så sätt mitt försök i anslutning till diskussionen hos 

andra historiedidaktiker att med ”lätta modifieringar” låta teorin om ett narrativistiskt 

paradigm inspirera till en analysmodell för historiska lärprocesser.  

Fem aktiviteter i meningsskapande historiska lärprocesser  

Analysmodellen kan förstås som uppbyggd kring fem teoretiskt antagna och delvis 

överlappande aktiviteter: att fråga, erfara, tolka, framställa och orientera sig.251  Den 

                                                      
246 Rüsen (2004) s. 109.  
247 Lee (2002).  
248 Seixas (2016); Lévesque (2016).  
249 Se Hammarlund (2014) s. 205–209 för en utförlig introduktion av FUER-gruppens begrepp.  
250 Körber (2015 [digital referens]) s. 28–35.   
251 Jag har här i likhet med Martin Wiklund (2004) s. 21; Per Eliasson (2011) s. 43 och Patrik Johansson 
(2014) s. 131f utgått från de fem verb som återges i Rüsen (2004) s. 119–140 och som återkommer i 
resonemangen i Rüsen (2017) s. 43ff. I andra sammanhang talar Rüsen om tre aktiviteter: erfara, tolka, 
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historiska lärprocessens primära fråga formuleras i nuet, är riktad mot det förflutna 

och slutar med ett samtids- och framtidsorienterade svar. Att orientera sig innebär 

också ett utrymme för nya frågor varför processen endast bör betraktas som tillfälligt 

avslutad. Historiska kunskaper är med andra ord något som enligt modellen måste 

uppfattas som ett resultat av pågående lärprocesser och något som är starkt 

föränderligt både ur individ- och samhällsperspektiv.252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.5 En analytisk modell för fem aktiviteter i historiskt meningsskapande lärprocesser 

Pilarna i modellen påvisar en riktning som emellertid inte ska uppfattas som helt 

given. Även om aktiviteten att ställa primära historiska frågor kan uppfattas som en 

given startpunkt kan både den och de andra aktiviteterna påverka varandra och i 

praktiken komma i en annan ordning.253 Det gäller i särskilt hög grad de angränsande 

fälten i modellen. När vi erfar ett fenomen som historiskt – exempelvis då vi varseblir 

en materiell kvarleva eller ett fotografi utställt på ett museum – kan det väcka behov 

av att få svar på nya primära historiska frågor, kanske i en annan och parallell 

                                                      
orientera sig, se exempelvis Rüsen (2006) s. 55. Ibland nämns fyra förutsättningar: varseblivning, 
tolkning, orientering och motivation, se Rüsen (2004) s. 98, 153; Rüsen (2006) s. 49f. Kenneth Nordgren 
och Maria Johansson tar fasta på tredelningen, se Johansson (2012) s. 46 och Nordgren & Johansson 
(2014) s. 4f, särskilt not 2. Jfr också Körber (2015 [digital referens]) s. 19, 28ff.  
252 Rüsen (2004) s. 98. 
253 Rüsen a.a. s. 130f; Rüsen (2017) s. 44f.  
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lärprocess i förhållande till den som ledde oss in i erfarandet.254  Det sagda 

understryker alltså att modellen inte betecknar en enda sammanhållen utan flera med 

varandra delvis förbundna delvis självständiga lärprocesser. Dessa processer kan 

emellertid tillsammans uppfattas som ett sammanhållet helt, en berättelse som 

börjar med en fråga och slutar med ett svar. Det är också viktigt att uppfatta modellen 

som en förenklad bild av något som i verkligheten är betydligt mera sammansatt, både 

i och utanför akademin:  

Of course, the real processes in which historical knowledge is generated, formed and 
presented are much more complex. From the very beginning, all the factors are 
systematically interdependent. Nevertheless, this relationship can be thought of as 
temporally arranged, from a beginning (a historical question) to an end (the historiographical 
answer and its effect on practical living). 255 

Att fråga – aktiviteten att ställa meningsskapande ”primära” historiska frågor  

De flesta historieteoretiker ser förmågan att ställa frågor till det förflutna som central 

för den historiska kunskapen.256 Att formulera frågor är också avgörande för 

exempelvis kausalitetsresonemang men även för källkritik och ger därför 

förutsättning för de belägg som används i den historiska argumentationen. Den typen 

av frågor hör i den här modellen samman med aktiviteten att tolka det förflutna. Men 

det finns också en annan typ av historisk fråga som utgår från nuets behov och som 

sätter det meningsskapande resultatet av det historiska berättandet i centrum, en 

fråga som har förmåga att initiera historiemedvetande lärprocesser:  

Berättandet framstår som svaret på en fråga, och kan därmed tematiseras som en 
kommunikativ process. [---] Om alltså en berättelse alltid också är ett svar är den 

konstituerad av en pockande fråga.257 

I avhandlingen benämner jag dessa ”pockande” frågor primära historiska frågor. Det 

rör sig om spörsmål som utgår från nuets behov av orientering, bekräftelse, frigörelse 

eller identitet, exempelvis i linje med de tre frågor som Heller anförde som 

ursprungliga: varifrån kommer vi?; vilka är vi? och vart är vi på väg? 258 Inte sällan 

uppstår den här typen av frågor vid snabba och plötsliga förändringar i ett samhälle, i 

tider som präglas av osäkerhet, omprövningar eller instabilitet, kanske framför allt i 

vad som har beskrivits som ”grundvalskriser”.259 Men primära historiska frågor kan 

emellertid också genereras i andra, inte fullt så dramatiska sammanhang. Enligt Rüsen 

kan behov av att få svar på primära historiska frågor uppstå redan genom en plötslig 

                                                      
254 För empiriska exempel, se Axelsson [Yngvéus] (2009) s. 255–259.  
255 Rüsen (2017) s. 44.  
256 Jfr Heller (1982) s. 170 ff.; Ricœur (2005) s. 234; Åmark (2011) s. 7–24; Tosh (2011) s. 132–34.  
257 Rüsen a.a. s. 120. 
258 Heller (1982) s. 4.   
259 Rüsen (2004) s. 121. Jfr Dahl (2013) för empiriska exempel i skolmiljö.  
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insikt om att det förflutna bär på spår efter något som är annorlunda mot hur det är i 

dag.260 När vi sålunda blir varse en sådan tidsskillnad – en ”tidslig alteritet” – väcks vår 

förundran och vi vill veta vad det är som gjort denna tidsskillnad möjlig eller få svar 

på frågor som kan förklara det förflutnas fortsatta närvaro i nuet. Men också här kan 

vi notera att det i hög grad är emotiva drivkrafter bakom denna typ av frågor:  

Den sinnliga närvaron av en sådan alteritet ställer människan inför en skillnad mellan då och 
nu som hon inte kan lämna utan vänder uppmärksamheten mot – nyfiken, oroad, rädd, 
längtande, i alla fall intresserad – inte för att få den att försvinna, utan för att få grepp om 
den.261  

Att erfara det förflutna –  aktiviteten att  varsebli det förflutnas närvaro   

Verbet att erfara är etymologiskt besläktat med tyskans Erfahrung i betydelsen att 

upptäcka eller att utforska något.262 Jag tror att denna lexikaliska grundbetydelse 

ringar in ett väsentligt perspektiv på aktiviteten att erfara det förflutna. En viktig 

aspekt är att ordet både kan innefatta egna och förmedlade upplevelser. Den som har 

erfarit något har tagit till sig och förvandlat det erfarna till en del av den egna eller av 

den gemensamma erfarenheten.  Erfarenheten grundar sig på något förflutet och 

handlar alltså antingen om egenupplevda sinneserfarenheter eller om sådana 

erfarenheter som förmedlats genom andra personer, huvudsakligen genom 

berättelser. I båda fallen har representationer av det förflutna omvandlats till något 

som man kan erinra sig, det har blivit till en hågkomst och därmed något som i sin tur 

går att förmedla i nya, egenproducerade berättelser, ungefär så som vi såg att Heller 

menar att en traditionsbärande berättelse kan göra.263 Rüsen menar på ett liknande 

sätt att aktiviteten att erfara det förflutna innebär att människor blir delaktiga i 

sådana historiekulturella processer där det varseblivet förflutna kan bli till något som 

går att förmedla eller dela med andra, som vore det eget ett eget minne:  

Allt historiskt berättande är relaterat till minnet, bygger på det, utgår från det och övertar dess 
funktion. [---] Men redan innan det förflutna aktualiseras i en berättelse föreligger det som 
minne, närmare bestämt i en säregen ögonblicklighet, alltså inte som ett skeende över tiden, 
som rörelse eller förändring utan som ett förflutet ögonblick, som blid som gest, som infall.264 

Museipedagogen Berit Ljung har uppmärksammat denna sinnliga sida av erfarandet 

som en betydande del av en kommunikativ aspekt av minnet och Jensen talar om ett 

förflutet som erfars på ett sådant sätt att det skapar ett ”erinringsspår” det vill säga  

ett bestående intryck.265 Att erfara det förflutna kan alltså i första hand beskrivas som 

                                                      
260 Rüsen (2004) s. 101. Jfr Nordgren (2006) s. 23.  
261 Rüsen (2004) s. 121. Jfr Wiklund (2013) s. 116–118 för sådana frågeställningar i den akademiska 
historieforskningen. 
262 Svenska akademiens ordbok (2014 [digital resurs]).  
263 Heller (1982) s. 57.   
264 Rüsen a.a. s. 127.  
265 Ljung (2010) s. 158–163; Jensen (2014) s. 31. Jfr Poulsen (1998) s. 183–193.    
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en så att säga obearbetad närvaro av det förflutna, innan det är tolkat och innan vi 

har framställt några berättelser om det. En central del av aktiviteten att erfara det 

förflutna är alltså varseblivningen i det omedelbara mötet med det förflutnas 

representationer, som inte sällan blir emotivt.266 Den handlar om plötsliga insikter om 

att det förflutna faktiskt funnits och att skillnaden mellan den egna tiden och det 

förflutna inte är ett oöverstigligt gap:  

[...] det finns former av varseblivning av det förflutna i vilka dess alteritet för ett ögonblick 
upphävs i en överväldigande närvaro, och det är denna närvaro, denna beröring över 
tidsavstånd, som inspirerar till starka aktualiseringar av det förflutna. Tidsavståndet till den 
prenarrativa alteriteten upphävs här i det omedelbara mötet mellan då och nu, en gnista av 
mening som tänder det historiska tänkandet.267  

Att tolka  – aktiviteten att förklara det förflutna för att förstå  

Att ställa primära frågor till det förflutna och erfara det som minne har ofta emotiva 

och värdeladdade utgångspunkter. Men den som deltar i meningsskapande historiska 

lärprocesser behöver också kunna svara på spörsmål som är inriktade på kognitiva 

aspekter. Det gäller också som ett kriterium för att kunna göra berättelser om det 

förflutna giltiga. De historiska minnena måste alltså kunna ifrågasättas för att 

säkerställa att det representerade förflutna svarar mot den historiska kunskapens 

anspråk på att representera ett faktiskt och tolkat förflutet.  Här har arbetet med 

primärt källmaterial en viktig funktion liksom frågor om orsak-verkan, förändring-

kontinuitet och andra liknande frågor:  

I tolkandet ingår förklaringar: att meningsfullt förbinda förflutna sakförhållanden med varandra 
i ett narrativt tidsförlopp innebär alltid också att detta tidsförlopp blir begripligt genom att skäl 
anges till varför det förlöpte si och inte så.268   

Samtidigt som aktiviteten att tolka har mycket gemensamt med den historiska 

vetenskapen finns det också i vardagen förståelse för att påståenden om det förflutna 

måste beläggas. Heller påminner oss om att barn i allmänhet tidigt lär sig ställa frågor 

när de vill ha belägg för ett påstående om det förflutna.269 Rüsen betonar den 

principiella likheten mellan den tolkande aktiviteten i vardagen och den som utövas 

av yrkeshistoriker: 

Den vetenskapligt konstituerade historieskrivningen presenterar inte en annan historia, som 
bara skulle ha namnet gemensamt med den livsvärldsligt återberättade, men i princip samma 
historia presenteras på ett annat sätt.270  

                                                      
266 Hammarlund (2014) s. 212. Jfr Ingemansson (2010) s. 289f. för elevers omedelbara möten med 
historisk fiktion i litteratur och  Dahl (2013) s. 171–220 för sådana vad gäller film. 
267 Rüsen a.a. s. 127. 
268 Rüsen a.a s. 131. 
269 Heller (1982) s. 51-71. 
270 Rüsen a.a. s. 70.  
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De kvalitativa skillnaderna mellan en historia framställd med vetenskapliga anspråk 

och en berättelse vi gör i vardagen är naturligtvis mycket stora vad gäller teorier, 

belägg, metoder och systematik men poängen här är att både denna historia och den 

som är framställd utanför akademin har en livsvärldslig dimension.271   

Att framställa – aktiviteten att kommunicera funktionella historiska berättelser  

Aktiviteten att framställa berättelser gränsar både till den efterföljande aktiviteten att 

orientera sig och den föregående aktiviteten att tolka det förflutna. På så sätt kan den 

uppfattas som en bro mellan kognitiva och värdemässiga aspekter av historiska 

kunskapsprocesser. Att framställa är den aktivitet i de historiska meningsskapande 

processerna som ligger berättelsens form närmast. Men som jag skrev i inledningen 

till det här avsnittet har de flesta historiska framställningar trots detta sällan en 

fullständig berättelses indelning i inledningar, vändpunkter eller avslutningar. En 

väsentlig del av aktiviteten att framställa bygger därför på förutsättningen att båda 

parter i en kommunikation om det förflutna har en sådan genrekännedom att denna 

grundstruktur bara behöver antydas för att bli uppfattad:  

Den icke-narrativa historieskrivningen griper tillbaka på den narrativa karaktären av historiskt 
meningsskapande som en implikation av, en förutsättning för och en avsikt med texten. 

Annars hade den inte kunnat skrivas så som den skrevs och heller inte kunnat förstås.272  

Men det betyder också att den framställda historien i ett fall av historieundervisning 

– så som den kommer till uttryck i form av narrativa förkortningar, textavsnitt i böcker, 

bilder och filmer, alltså summan av alla framställningar inom ramen för en 

undervisningssekvens, kan betraktas som en sammanhållen berättelse och 

undersökas med narratologiska redskap, också vad gäller frågor som uppbyggnad, 

genre och sensmoral. Pedagogen och narrationsteoretikern Jerome Bruner framhåller 

i likhet med Rüsen att det tycks vara en ofrånkomlig följd av kulturen att också 

fragmentariska berättelseelement kan växa samman till och fungera som fullständiga 

berättelser.273  

Att orientera sig – aktiviteten att förbinda det förflutna med det ”verkliga livet” 

I teorin om ett narrativistiskt paradigm kan den postnarrativa aktiviteten ”att 

orientera sig” både betraktas som en avslutning för den meningsskapande historiska 

lärprocessen och som en väg till fortsatta och nya, prenarrativa kunskapsprocesser. 

Hur svaret på den primära historiska frågan kan ge orientering beror i hög grad på 

vem som ställer den, när den ställs, varför den var ”pockande” samt hur deltagande i 

                                                      
271 Rüsen a.a. s. 79.  
272 Rüsen (2004) s. 136 f. Jfr Ricœur (1993 [1988]) s. 94.  
273 Bruner (2005) s. 38ff. Jfr Gergen (2005). 
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de historiska lärprocesserna har påverkat frågeställaren. Rüsen hävdar också att en 

handlingsinriktad konsekvens av den historiska kunskapen är en central del av att 

besitta en narrativ kompetens, historiebruket står i centrum:  

Den narrativa kompetensen, det högsta målet för lärandet, inbegriper förmågan att tillämpa 
historiska erfarenheter, tolkningar och orienteringar på icke-narrativa handlingssammanhang, 

kort sagt: använda dem i verkliga livet.274  

Som jag tolkar detta är det i den här aktiviteten, liksom i aktiviteten att ställa primära 

historiska frågor, som livsvärlden spelar en särskild viktig roll i de meningsskapande 

historiska lärprocesserna. Det är först då vi uppfattar det förflutnas 

orienteringspotential som den historiska meningen framträder:  

Historical consciousness has a practical function:  it bestows upon actuality a temporal 
direction, an orientation which can guide action intentionally by the agency of historical 
memory. This function can be termed “temporal orientation”. [---] Temporal orientation of life 
has two aspects, one external, the other internal. The external aspect of orientation via 
history discloses the temporal dimension of practical life, uncovering the temporality of 
circumstances as shaped by human activity. The internal aspect of orientation via history 
discloses the temporal dimension of human subjectivity, giving self-understanding and 
awareness a temporal feature within which they take on the form of historical identity […].275 

Kunskaper i, om och av historia som tre aspekter av historiska skolkunskaper  

De fem teoretiskt antagna aktiviteterna i historiska lärprocesser anger hur dessa 

processer tänkbart kan bidra till människors historiemedvetandeutveckling, men 

endast implicit vad dessa kunskaper innefattar och vem eller vilka som är 

lärprocessens agenter. Att samspelet mellan ”producenter” och ”konsumenter” av 

historiekulturella yttringar är komplext framgick redan av det föregående avsnittet på 

en mer generell nivå, gällande historiekulturen i stort. För avhandlingens utforskning 

av pågående skolundervisning i historia är det viktigt att understryka att utforskningen 

avser de enskilda elevernas deltagande i kollektiva processer, men att detta också 

relaterar till den individuella kunnighet som benämns narrativ kompetens.276  

Formulerat på ett annat sätt: vad kan den elev som lärt sig historia i skolan? Ett svar 

på frågan kan förslagsvis utgå från en förenklad version av den tredelning som Rüsen 

gör av historiska kunskaper i innehållsliga, processuella och meningsskapande 

aspekter.277   I så fall handlar elevers historiska kunskaper om kännedom om det 

förflutnas representationer, kunna tolka dem och att ha förmågan att använda 

kunskaperna i ett samtida sammanhang. Som ”produkter” kan de tre 

                                                      
274 Rüsen a.a. s. 140.  
275 Rüsen (2005) s. 25. 
276 Jfr Carlgren (2011) s.  52–57 för relationen mellan kunskap, kunnande och kunnighet.  
277 Rüsen (2017) s. 78f. Rüsen talar om kunskapsdimensioner, inte aspekter. Jag har valt beteckningen 
aspekter för att inte blanda samman uttrycken med Rüsens beskrivning av kognitiva, estetiska och 
politiska dimensioner i historiekulturen.  
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kunskapsaspekterna förstås som resultatet av deltagande i en eller flera av de fem 

aktiviteter som den teoretiska modellen beskriver. Här går det exempelvis att förstå 

förmågan att delta i aktiviteterna att ställa primära historiska frågor och att formulera 

orienterande svar som ett belägg för elevens meningsskapande kunskaper av historia.  

Aktiviteterna att erfara det förflutna och att framställa funktionella historiska 

berättelser innefattar med nödvändighet innehållsliga sakkunskaper i historia. Båda 

dessa aspekter finns på var sin sida om den femte aktiviteten, att tolka och 

begripliggöra det förflutna. Den elev som har kunskaper om hur detta går till har 

sålunda belägg för sina meta- och processrelaterade kunskaper om historia. 278  

Historievetenskapliga termer och begrepp som analytiska redskap 

Det teoretiska ramverket täcker in de stora dragen i avhandlingen, men på en mer 

närliggande empirisk nivå krävs andra termer och begrepp som analytiska redskap för 

att hantera det som konkret sägs i det empiriska materialet.279 Här kommer jag att 

huvudsakligen begagna mig av begrepp och förklaringsmodeller hämtade från 

historievetenskapen. Några av dessa är återkommande och diskuteras därför 

kortfattat här. 

Metodologisk nationalism 

Med ”metodologisk nationalism” avses här den historiografiska tradition som gör stat 

och nation till de främsta historiska studieobjekten, alternativt till självförklarande 

ramar för historiska studier.280 Man studerar olika aspekter av det enskilda landets 

utveckling eller historiska fenomen som i huvudsak ägt rum innanför det (nuvarande) 

landets gränser. Det betyder att andra möjliga tidrum som studeras genom lokala, 

regionala eller globala perspektiv står tillbaka eller inordnas i denna nationella ram.281 

Den metodologiska nationalismen får konsekvenser för hur transnationella begrepp 

som exempelvis religion, klass eller kön behandlas i forskningen.282 Även en 

komparativ studie där exempelvis fackföreningsrörelsen i olika länder jämförs kan ses 

som en typ av metodologisk nationalism. Avgränsningarna i frågeställningen blir alltså 

en del av fenomenet.283 Metodologisk nationalism kan betraktas som en omedveten 

                                                      
278Jfr Alvén (2017) s. 321–354, 423–432 om den komplicerade frågan att bedöma meningsskapande 
kunskaper i förhållande till de båda andra.  
279 Berge (1996) s. 34. 
280 Berger & Conrad (2015) passim; Iggers (2005 [1997]) s. 30. Jfr Hylland Eriksen (2014) s. 77f. Maria 
Johansson använder (2012) s. 17 begreppet ”metodologisk territorialism” på ett liknande sätt. 
281 Iggers loc.cit. Berger & Conrad a.a. s. 26, som också s. 338ff lyfter fram nuvarande försök att bryta 
med detta.  
282 Berger & Conrad a.a. s. 251ff visar hur Annalesskolan kan uppfattas som ett medvetet och tydligt 
brott med den metodologiska nationalismen. Jfr Iggers (2005[1997]) s. 31–40, 51–64.  
283 Berger &Conrad a.a. s. 16ff, 276. 
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och förgivettagen ”banal nationalism” av samma vardagliga karaktär som tidningar 

talar om inrikes- och utrikesnyheter eller att väderkartan på tv-nyheterna avbildar 

landet. Samtidigt har denna vardagsnationalism komplicerade förbindelser med den 

ideologiska nationalismen.284 Men den kan också betraktas som en nödvändighet för 

att förstå viktiga aspekter i en värld som är uppdelad och styrd efter uppdelning i 

politiskt styrda territorier, även i en tid av pågående – och ifrågasatt – globalisering.285  

Som Henrik Elmersjö Åström påpekat är det en extra viktig fråga för historiedidaktiker 

att reflektera över detta begrepp. Ofta bli våra studier mångdubbelt impregnerade av 

metodologisk nationalism. Studierna genomförs i ett nationellt inramat skolsystem 

och i ett skolämne som historiskt varit mycket påverkad av såväl ideologisk som 

historiografisk nationalism. Det gör det svårt eller kanske till och med omöjligt att 

frigöra sig från dessa som förutsättningar för val av studieobjekt och analytiska 

perspektiv.286 Även den här avhandlingen utgår från och bidrar på så sätt till den 

metodologiska nationalismen. Men den kommer också att begagna sig av begreppet 

som ett analytiskt verktyg för att diskutera hur den utforskade undervisningen kan 

tolkas.  

Historiska innehålls- och tankebegrepp  

Som analytiska redskap använder jag mig vid ett flera tillfällen av en uppsättning om 

sex olika ”tankebegrepp” (thinking concepts) vilka utvecklats av Peter Seixas 

tillsammans med en grupp historielärare i Kanada.287 Det handlar om orsak/verkan; 

kontinuitet/förändring; historisk betydelse (på lång-kort sikt, för vem?); historiska 

belägg (baserade på källor och kontextkunskap); historisk 

empati/perspektivskapande (historism, att betrakta det förflutna ur dess eget 

tidsperspektiv) och den etiska dimensionen (handlingsutrymme, kunde människor ha 

agerat annorlunda?). De historiska tankebegreppen motsvarar vad som också 

benämnts ”second order concepts”.288 ”First order concepts” – som i den här 

avhandlingen benämns ”innehållsbegrepp” – beskriver och hanterar tidsrumsligt 

                                                      
284 Billig (1995), se särskilt s. 57–59. 
285 Hylland Eriksen (2014) 29ff.  
286Elmersjö Åström (2013) s. 35; Elmersjö Åström (2017) s. 23, 153. Jfr Carretero (2017) s. 523f.  
287 Seixas & Morton (2013).  
288 Det finns en omfattande teoretisk diskussion om förhållandet mellan den så kallat ”historiskt-
tänkande-traditionen” och ”historiemedvetandetraditionen” inom historiedidaktiken. Peter Seixas och 
många andra historiedidaktiker rör sig emellertid i båda dessa, se Seixas (2017). För längre översikter 
se Johansson (2012) s. 39–51; Lilliestam (2013) s. 35–39; Alvén (2017) s. 70–94.  
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avgränsade fenomen (exempelvis revolution eller imperialism). Tankebegreppen 

används för att skapa historisk begriplighet oavsett studieobjektets tid och rum.289 

Begriplighetsmodeller  

Historiskt begripliggörande är inte heller en neutral verksamhet. I själva verket finns 

det knappast någon faktor som är mer särskiljande mellan historiker än just frågan 

om historisk förståelse. Extrempositionerna är att historia är en exakt vetenskap som 

genom noggranna regler kan förklara vad som skett i det förflutna och att historia inte 

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

analysera med till exempel diskursteoretiska verktyg. Också i mellanpositionerna finns 

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

och strukturer och å den andra sidan de historiker som hävdar att historia är en 

ideografisk vetenskap som bara kan söka begripliggöra ett unikt och enskilt fall. 290  

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

orsaksförklaringar, ändamålsförklaringar och funktionella förklaringar. 291 Enligt 

historikern Anders Berge finns det i huvudsak tre begriplighetsformer i historiska 

framställningar: historiska förklaringar, historiska klassifikationer och historiska 

kolligationer. Till de historiska förklaringarna hör enligt Berge ändamåls- och 

funktionella förklaringar. Gemensamt för de flesta historiker är att man är överens om 

att man måste skilja explanandum (det man förklarar) från explanans (det som 

förklarar).292 Lagbundna förklaringar avvisas också av de flesta historiker. Det betyder 

inte att strukturella förklaringar är omöjliga eller att kausalitetens riktning alltid måste 

gå åt ett håll. Ett fenomen kan förklaras som ett samspel mellan aktörer och strukturer 

eller mot bakgrund av omständigheter som råder exempelvis i ett samhälle eller en 

organisation. Historievetenskapens förståelsebegrepp kommer i den här studien att 

användas som klassifikationer och analytiska redskap för delar av undervisningen där 

den tolkande verksamheten i klassrummet handlar om en tillämpning av dessa.  

 

҉ 

                                                      
289 Jag följer här Johansson (2012) s. 48ff. I likhet med Johansson ser jag historiemedvetande som ett 
mer överordnat teoretiskt begrepp. Det betyder att historiska tankebegrepp kan användas för att 
synliggöra och utveckla historiska lärprocesser, men inte ersätta historiemedvetandebegreppet.  
290 Iggers (2005 [1997]) s. 118ff; Rüsen (2005) s. 129ff; Florén & Ågren (2006) s. 140f; Alvesson & 
Sköldberg (2008) s. 130; 234. Jfr resonemangen om Förintelsen i Ricœur (2005) s. 317–332 och Rüsen 
(2004) s. 142ff, 230.  
291 Dahlgren &Florén (1996) s. 249-282; Berge (1996) s. 8. 
292 Berge (1996) s. 7. 
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Teorin om ett narrativistiskt paradigm – en kort diskussion  

Ur ett historiemedvetandeteoretiskt perspektiv handlar skolans historieundervisning 

som Jeismann påpekat inte om att ha mer eller mindre god kännedom om en 

förenklad vetenskaplig bild av det förflutna. Det handlar om deltagande i sociala och 

kulturella processer:  

Historieundervisning är inte något självständigt, den bygger inte upp historiska föreställningar 
som består av didaktiskt reducerad vetenskaplig kunskap hos eleven; den är snarare en del 

av den "sociala konstruktionen av verkligheten" där historiska tolkningar ständigt ingår.293 

Men vad innebär detta i praktiken? Den av Rüsens teori om ett narrativistiskt 

paradigm inspirerade analysmodellen i fem processteg omfattar i tur och ordning 

relevans, upptäckt, begriplighet, sensmoral och handlingsberedskap men ger i övrigt 

få ledtrådar till vad som är möjligt att få syn på i historieklassrummet. För en explorativ 

undersökning av historieundervisning innebär detta att varje analytiskt steg måste 

iakttas med hänsyn tagen till de särskilda omständigheter som råder i ett klassrum, 

där en av förutsättningarna är den institutionella ramen: vem eller vilka är det som 

har möjlighet att formulera primära historiska frågor? Hur kan eleverna erfara det 

varseblivna undervisningsinnehållet i samband med allt annat de tar del av under en 

skoldag? Vilka tolkningsmöjligheter erbjuder undervisningen? Hur, med vilka medel 

och på vilka villkor inbjuds elever att framställa eller ta del av det framställda förflutna 

som funktionella berättelser? Beroende på vilka primära historiska frågor som ställs: 

vilka möjligheter finns för eleverna att orientera sig? Och hur påverkas 

undervisningen av ”tidsanda” och andra situationellt bidragande faktorer?  

 

Det är alltså inte elevernas individuella lärprocesser denna avhandling undersöker 

utan elevers individuella och kommunikativa deltagande i den gemensamt 

genomförda undervisningen, i de pågående lärprocesserna. Undervisningen betraktas 

som en avslutad helhet, som en ”berättelse” i enlighet med teorin om ett 

narrativistiskt paradigm. Hur detta metodiskt kan gå till  att utforska diskuterar jag i 

nästa kapitel.  

 

 

҉ 

  

                                                      
293 Jeismann (2000) s. 48 [min översättning].  
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3. Metoder och källmaterial 
I det här kapitlet presenterar jag avhandlingens källmaterial och diskuterar de 

metoder som använts för insamling, dokumentation och tolkning. Det inleds med en 

översikt över den hermeneutiska tolkningsram som väglett det praktiska och tolkande 

arbetet på en övergripande nivå, från materialinsamlingsstadium till slutprodukt. Det 

följs av ett avsnitt om det i klassrummet med etnografiska metoder insamlade 

källmaterialets beskaffenhet. Kapitlet avslutas med reflektioner om källkritik och 

etiska överväganden.  

Hermeneutik som metodologisk tolkningsram 

Utbildningshistorikern Per-Johan Ödman menar att hermeneutikens teoretiska sida 

ofta är bättre förstådd än dess praktik.294 Det är i anslutning till Ödmans definition av 

hermeneutik som en uppsättning ”arbetsprinciper” som jag i det följande beskriver 

en metodologisk ”tolkningsram” för avhandlingen.295 Tolkningsramen innefattar 

också de kontextuella sammanhang som jag utforskar mellan historieundervisning 

uppfattad som en historiekulturell yttring och historiekulturella yttringar i samhället i 

stort. Avhandlingens empiriska kärna är emellertid klassrumsstudien. I metodkapitlet 

kommer jag fortsättningsvis i huvudsak att presentera och diskutera metod och 

material som gäller denna kärna. I inledningen till kapitel nio – som tar sin 

utgångspunkt i ett riktat urval från andra historiekulturella yttringar i Sverige vid 

samma tidpunkt – diskuterar jag de metod- och urvalsfrågor som bestämt arbetet 

med detta material.  

Tolkningsramens arbetsprinciper - termer och begrepp  

En viktig och vägledande arbetsprincip i en hermeneutisk tolkningsram är det som 

Ödman beskrivit som sökande efter motsägande information.296 Principen går ut på 

att uppgifter aldrig ska tas för givna och att de inte kan generaliseras utan skäl. 

Slutsatser ska prövas mot annan tillgänglig eller tillgängliggjord information. Det 

sistnämnda innebär konkret en strävan efter att skapa bredd i materialet. 

Observationer och yttranden i klassrummet kan i ställas i kontrast till vad som sägs i 

intervjuer, elevsvar på skrivningen mot vad som kommer till uttryck i de anonyma 

enkäterna. Allt detta ökar sannolikheten för att jag som forskare kan ge en tydligare 

bild. Men inte heller denna får tas för given. Det viktiga här är insikten om att varje 

form av ”triangulering” varken kan bekräfta eller dementera en uppgift, bara ge 

                                                      
294 Ödman (2003) s. 235. 
295 Jfr Wadenström (2003) s. 67ff för ett resonemang om hermeneutisk ”metodologi”. 
296 Ödman a.a. s. 237. 
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vägledning i den fortsatta tolkningsprocessen. 297 Principen motverkar det som kallas 

”harmonisering” av källor inom historievetenskapen.298 Arbetsprincipen kan också 

beskrivas som en viktig del i ambitionen att leva upp till vad filosofen Bengt 

Kristensson Uggla har kallat ”en strävan efter sanning” i den tolkande vetenskapen.299 

De resultat som tolkningarna leder till bygger med andra ord på sammanvägda 

bedömningar.300 Den hermeneutiska tolkningsramen möjliggör ett processinriktat 

och ”succesivt” forsknings- och framställningssätt med fyllig redovisning av empiri och 

öppna analytiska resonemang vilka kan erbjuda läsaren möjligheter att ta ställning till 

tolkningarnas rimlighet. 

Abduktiv, processinriktad arbetsmetod 

Den i avhandlingen tillämpade abduktiva metoden innebär en växling mellan 

teorianvändning och hypotesgenerande.301 Med abduktion menas här ett succesivt 

analysarbete som utgår från en bestämd teori som grund för hypoteser och 

frågeställningar. Den abduktiva metoden har ibland liknats vid detektivarbete hos 

polisen, där misstankar ofta grundar sig på vad som generellt och erfarenhetsmässigt 

gäller om en viss typ av brott men där varken en avskriven eller en bekräftad 

misstanke rubbar dessa grundantaganden. Det är en metod för empiriska upptäckter 

där de mest förvånande också kan påverka och nyansera helhetsbilden. Tillsammans 

med fler resultat skapas nya hypoteser som på sikt också inverkar på och förändrar de 

teorier som ligger till grund för undersökningen.302  

Förklaring, förståelse och berättelsebegrepp 

I avhandlingens tolkningsprocesser har jag tidigt utgått från Paul Ricœurs syn på 

relationen mellan dokumentation, källmaterialets beskaffenhet, frågeställningar, 

förklaringar och framställningsformer. Ricœur betonar att kunskap om och 

reflektioner kring dokumentationsfasen bör uppfattas som en del av historikers 

tolkande arbete.303 För en studie där empirin till stor del består av ett med 

etnografiska metoder egeninsamlat material handlar det om att vara medveten om 

på vilket sätt materialet kan fungera som tolkningsbara källor. ”Spåren” från mänskligt 

liv, det som forskaren undersöker, måste kunna omvandlas till en samling ”dokument” 

                                                      
297 Kullberg (2004) s. 83–86.  
298 GB Nilsson (2002) s. 183–187.  
299 Kristensson Uggla (2004) s. 33. Jfr Rüsen (2004) s. 53–85 och Torstendahl (2017) s. 33. 
300 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 220.  
301 Dahlgren & Florén (1996) s. 86, Alvesson & Sköldberg (2008) s. 55f. 
302 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 55–65. 
303 Ricœur (2005) s. 219–232.  
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som tillsammans utgör materialets ”arkiv”.304 Som jag förstår Ricœurs syn på 

hermeneutik är det processinriktade centralt, liksom sambanden mellan olika 

processteg i tolkningsarbetet. Den historiska kunskapsprocessen kan också, i de fall 

dokumentationsfasen innefattas, beskrivas som forskarens omvandling av handlingar 

till text och från text till den tolkande handlingen att återberätta. Framställningen blir 

sålunda en del av tolkningen.305 

Ricœur menar att förklaring kan komma ur den förståelse som berättelsen erbjuder, 

så att berättelsen i sig kan utgöra en förklaring. Förståelse handlar om förmågan att 

följa med i en framställd berättelse.306 Att besvara frågan ”Vad var det som hände?” 

blir ett annat sätt att besvara frågan ”Varför?”.307 Förklaringen i en historisk text tar 

på så sätt över den kommunikativa funktionen i talad interaktion.308 När vi lyssnar till 

en muntligt framförd berättelse säger vi om något är oklart ”jag förstår inte”. 

Förhoppningsvis förtydligar berättaren det oklara och vi kan fortsätta följa med i 

berättelsens tråd. Det är denna förtydligande funktion som teorier och hypoteser kan 

– och bör – ha i en historisk framställning  Historikerns roll är enligt Ricœur att tillfälligt 

”interpolera en lag i berättelsen för att få ny fart på förståelsen.”309 I avhandlingen 

syns denna arbetsprincip i framställningsformen: längre beskrivande partier åtföljs av 

teoretiskt informerade tolkningar som i sin tur leder fram till nya hypoteser och frågor, 

nya beskrivningar och nya tolkningar. Denna hermeneutiska procedur kan också 

beskrivas som att ”knacka på texten” för att på så sätt få den att öppna sig och ge ifrån 

sig fler tolkningsmöjligheter. Hermeneutik står i Ricœurs förståelse i alltså i nära 

förbindelse med texttolkning och narrationsteori.310 

Ramberättelse och undervisningsberättelse  

Det är också en sådan syn på berättelser som bärare av förklaring och mening som 

ligger till grund för två av avhandlingens återkommande narrationsbegrepp: 

ramberättelse och undervisningsberättelse. Ramberättelsen utgörs av min 

framställning av de konkreta händelserna i klassrummet. Ramberättelsen ska med 

andra ord helt enkelt förstås som mitt försök att besvara frågorna ”vad var det som 

hände” och ”varför” i den skolklass vars historieundervisning jag dokumenterade 

under höstterminen 2009. Till denna kommer en kontextstudie. Den har vuxit fram ur 

                                                      
304 Med dokument likställs alla former av mänskliga spår från det förflutna av Ricœur: skrifter, 
artefakter, arkiverat tal, bilder, Ricœur (2005) s. 234, jfr Alvesson & Sköldberg (2008) s. 219.  
305 Ricœur (2005) s. 219; 301ff; Ricœur (1993) s. 67–98. 
306 Ricœur (1993) s. 94. Jfr Ödman (2007) s. 95. 
307 Ricœur a.a. s. 85, 94f. Jfr Kjørup (2009) s. 144.  
308 Ricœur a.a. s. 73f.  
309 Ricœur a.a. s. 96. 
310 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 247–250. 
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klassrumsempirins tolkningar där jag med den abduktiva ”misstankens” metod om 

tematiska och innehållsliga likheter mellan det som sker på lektioner och det som 

finns på andra sidan klassrumsdörren funnit och analyserat historiekulturella yttringar 

i ett riktat urval i ett samtida offentliggjort material. Förklaringar till det som sker på 

lektionerna söks alltså inte bara i klassrummet utan också – men mer tentativt – i 

jämförelser med andra offentliggjorda historiekulturella yttringar vid samma 

tidpunkt. Ramberättelsen är resultatet av det hermeneutisk teori kallar ett sökande 

efter textens ”dolda grundfråga”. I avhandlingen sker ”besvarandet” av denna fråga 

vid den punkt där de tolkande linjerna löper samman i det sista diskussionskapitlet.311  

Med termen undervisningsberättelse avses den framställning av det historiska 

innehållet – i det här fallet om första världskriget och mellankrigstiden – som eleverna 

och läraren gör tillsammans. Att undervisningsberättelsen ses som en kollektiv 

produkt gör den samtidigt avhängig undersökningen: det är allas och samtidigt ingens 

berättelse. Här ansluter jag till Maria Johanssons analys av historiedidaktiska 

klassrumsstudier i vilken förhållandet mellan det av lärare och elever framställda 

historiska innehållet i en observationsstudie i första hand måste förstås i relation till 

forskarens blick.312 Jag delar Johanssons uppfattning om att undervisningsberättelsen 

som analysenhet blir tillgänglig just genom forskarnärvaro. Ontologiskt ”finns” den 

endast som en på vetenskapliga metoder och dokumentation grundad (re-) 

konstruktion.  

Skillnaden mot andra historiska (re-)konstruktioner är just forskarens fysiska närvaro 

på plats, i samma rum som aktörerna. En undervisningsberättelse liknar annars 

resultatet av historikerns arbete med att söka fastställa vad en grupp, exempelvis ett 

politiskt parti – trots inbördes motsägelser – kan ha för uppfattning i någon fråga. 

Också en sådan historisk berättelse – exempelvis byggd på tolkning av 

mötesprotokoll, hågkomster, brev och debattartiklar är en vetenskaplig (re-) 

konstruktion som förutsätter forskarens blick. Platsnärvaro och arkivnärvaro är inte 

samma sak, och var en och har sina metodologiska problem. Men i linje med det 

resonemang jag tidigare fört utifrån Ricœur handlar båda om att använda mänskliga 

spår för att berätta om – och sålunda förstå – fenomen i det förflutna.  

”Totaliseringar” som analytiska steg  

Den hermeneutiska tolkningen kan enligt Ödman beskrivas som en kunskapsprocess 

i flera olika steg av ”totaliseringar”. Uttrycket ska förstås som en serie av tillfälliga 

helhetsförståelser. Redan när forskaren närmar sig ett område har denne med sig en 

                                                      
311 Alvesson & Sköldberg loc.cit.  
312 Johansson (2012) s. 30.  
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förförståelse om det som ska studeras, hämtad från tidigare forskning, egna 

erfarenheter och teori. Denna utgör en första och ”total” helhetsbild.313 Iakttagelser 

och analyser av empiri gör att denna bild kompletteras och måste omvärderas, den 

blir med nödvändighet ”de-totaliserad”. Den omvärderande processen kan också 

beskrivas som ett första steg mot en ny helhet, en ”re-totalisering” som omsluter den 

gamla. Men också den nya totaliseringen kan sedan omtolkas i flera på varandra 

följande de-/re-totaliseringar.314 Den hermeneutiska processen har också beskrivits 

som en spiral som i en tolkande växelverkan mellan empiri och teori tar sig allt längre 

in i materialet.315  

Arbetsprincipen om ”totaliseringar” inbegriper betonandet av den hermeneutiska 

kunskapens provisoriska karaktär. Med Ödmans ord ”fryser” vi som forskare ”ett 

ögonblick av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt.”316 Ricœur beskriver 

på ett liknande sätt historikerns tolkningsprocesser som en serie konstruktioner, 

dekonstruktioner och rekonstruktioner och liknar det vi stadsplanering. Man river i 

allmänhet inte och bygger nytt på samma gång och ofta förändras inte hela staden 

utan endast något eller några kvarter åt gången.317 Den färdiga berättelsen är alltså 

endast en tillfälligt avslutad process i väntan på nya tillbyggnads- eller 

ombyggnadsprocesser. Detta synsätt ligger också i linje med Rüsens teori om ett 

narrativistiskt paradigm för historiska kunskaper. Svar på en fråga leder till nya 

frågor.318 

Good-reason-assays, direkta referenser och tolkningar 

Ett verktyg för tolkningsprocesserna är det Ödman kallar ”good-reason-assay”. Med 

denna term avses de argument forskaren har för sina tolkningar av andra människors 

handlande och som utgår från att de har goda skäl att göra på ett visst sätt. 

Tolkningsverktyget bygger med andra ord på en rationalitetsprincip där 

förutsättningen är att det finns förnuftiga skäl bakom en handling.319 När jag i 

avhandlingstexten exempelvis analyserar elevernas sätt att skriva på den avslutande 

provuppgiften utgår jag från att de med sina alster i första hand vill ha så bra omdöme 

                                                      
313 Jfr Giorgi (2002) s. 13f.  
314 Ödman (2007) s. 66f. Alvesson & Sköldberg talar i stället om den hermeneutiska processens 
”deltolkningar”, Alvesson & Sköldberg (2005) s. 208. 
315 Ödman (2007) s. 67, 103. Detta kräver dock avgränsningar, jfr Ricœur (1993) s. 84 och Kjørup (2009) 
s. 159f. 
316 Ödman (2007) s. 103–107. Jfr Alvesson & Sköldberg (2005) s. 220. Geertz (1991) s. 31ff. 
317 Ricœur (2005) s. 273.  
318 Rüsen (20175) s. 130-143. Jfr Körber (2015 [digital referens]) s. 5, 36ff; Hammarlund (2014) s. 207-
210.  
319 Ödman (2007) s. 86. Jfr Berge (1995) s. 76ff; Giorgi (2002) s. 14f. Denna princip kan också uppfattas 
som en viktig del i historiemedvetandeteori och något som har ifrågasatts, jfr Holgersson & Persson 
(2002); Grever & Adriaansen (2017). 
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som möjligt från den bedömande läraren – så länge det inte finns något annat i 

materialet som talar emot detta. Belägg för slutsatser hämtas enligt denna 

arbetsprincip antingen i direkta referenser, exempelvis i utsagor i det transkriberade 

talet, i skrift eller som tolkningar av sådana källor. Forskaren kan också hämta 

argument för sin tolkning i kontexten och/eller från jämförbara fall i andra empiriska 

undersökningar. Ytterligare en möjlighet är att hämta stöd för sin argumentation i 

teori.320  

Också i dessa avseenden är den hermeneutiska tolkningens sanningsanspråk lik den 

historiska argumentationens.321 Den hermeneutiska tolkningsramen gör det möjligt 

att betrakta det empiriska materialet som ett mikrohistoriskt dokumentarkiv, där 

olika spår av verksamheten i klassrummet har lagrats, kategoriserats, tolkats och 

omtolkats av mig som forskare i flera omgångar till dess att en mättnad på rimliga 

tolkningsmöjligheter inträtt.322 Det Ödman kallar ”totaliseringar” kan därför beskrivas 

som rimliggjorda förklaringar till det som iakttas och tematiserats i avhandlingens 

framställning så att varje empiriskt kapitel motsvarar en ny bild som innesluter den 

föregående.  

En explorativ fallstudie av en serie lektioner i historia  

Ramberättelsen kan också beskrivas som en explorativ fallstudie av ett observerat och 

noga dokumenterat möte mellan lärare, elev och historieämne i en konkret 

undervisningssituation. En explorativ fallstudie kan i sin tur definieras som en 

kvalitativ metod för att i det enskilda, begränsade fallet detaljerat utforska samband 

mellan empiri och teori i syfte att nyansera, pröva eller utveckla nya 

förklaringsmodeller, metoder eller hypoteser om ett fenomen.323  

Analytisk generalisering och det ideografiska argumentet i en fallstudie  

Psykologen och samhällsvetaren Robert K. Yin har beskrivit fallstudiemetodiken som 

en forskningsstrategi med egna, speciella premisser. Till dessa hör resonemang om 

generaliserbarhet och giltighetsanspråk.324 Fallstudiens resultat innebär en ”analytisk 

generalisering”, den handlar om koppling mellan empiri, analys och teori i det 

undersökta fallet eller fallen, inte om koppling mellan det iakttagna och antaganden 

om vad som kan vara ett genomsnittligt fall.325 Giltighetsanspråken handlar i övrigt 

                                                      
320 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 202–209. 
321 Berge (1995) s. 79f, 112. 
322 Kullberg (2004) s. 171f; Bryman (2008) s. 394f. Jfr Wilson (2001) s. 540f. 
323 Brinkmann & Kvale (2009) s. 283ff. 
324 Yin (2007) s. 22, 41.  
325 Yin a.a. s. 51ff. 
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om sedvanliga vetenskapliga regler för reliabilitet och validitet.326 Med ”explorativ” 

avses att fallstudiens mål är att upptäcka mönster som kan ligga till grund för en 

analytisk generalisering men också att upptäckterna ska kunna bidra till en sådan 

helhetsbild som tidigare skisserades i termer av en vetenskapligt underbyggd, men 

tillfällig ”stillbild” av ett fenomen. Psykologen Steinar Kvale menar också att ett dylikt, 

beskrivande drag kännetecknar många kvalitativt inriktade fallstudier. Forskaren kan 

inte uttala sig om andra fall utan erbjuder detta fall till framtida, jämförande studier. 

Generaliseringen sker alltså på en teoretisk nivå.327 Diskussionen kan nyanseras 

ytterligare. Pedagogen Staffan Larsson menar att generalisering i egentlig mening inte 

är ett nödvändigt kriterium för en kvalitativ studie. I de fall där forskaren undersöker 

en miljö eller en fråga som i någon mening är svagt utforskad räcker det ideografiska 

argumentet väl. Det kan exempelvis handla om att utforskningen bidrar till en bredare 

bild av något som är känt sedan förut. Den ideografiska studien blir på så sätt en 

pusselbit i ett större pussel.328 Ett sådant argument är framför allt tillämpligt för den 

här studiens anspråk på att lämna bidrag till den praktiknära historiedidaktiska 

forskningens detaljkunskaper om genomförd undervisning.329  

Etnografiskt inspirerade metoder för insamling av material i klassrummet  

Ett klassrum är en sammansatt och informationsrik miljö där olika bakgrundsfaktorer 

i växelverkan med aktörernas intentioner och interaktioner tillsammans med rena 

tillfälligheter får en avgörande roll för den enskilda lektionens gestaltning.330 För att 

kunna hantera en sådan miljö i en vetenskaplig undersökning krävs en 

forskningsstrategi som gör att det sammansatta och motsägelsefulla kan framträda 

samtidigt som detaljerna inte får förhindra möjligheterna att bygga upp en helhetsbild 

av skeendet. Det handlar alltså om att varken reducera komplexiteten eller att låta de 

sammansatta detaljerna ta överhanden. I likhet med många andra pedagogiska och 

ämnesdidaktiska klassrumsstudier har jag tillämpat olika etnografiska metoder för att 

skapa en sådan forskningsstrategi.331 Etnografi kan beskrivas som en 

samlingsbeteckning för en lång rad metoder.332 En minsta gemensam nämnare för 

etnografiska ansatser är att ha varit ”på plats” i den autentiska miljön och att 

forskaren använder olika beprövade metoder och regler för insamling och 

                                                      
326 Yin a.a. passim. Dessa frågor behandlas i avsnittet om källkritik längre fram i detta kapitel.  
327 Kvale & Brinkmann (2009) s. 281. Jfr Yin a.a. s. 60.  
328 Larsson (2005) s. 28f.  
329 Wilson (2001) s. 539ff. Jfr Seixas (2018) s. 285.  
330 Sahlström (2008) s. 22–25. Jfr Imsen (1999) s. 360, 418f; Poulsen (1999) s. 32; Husbands et al (2003) 
s. 63.  
331 Yin (2007) s. 85f, 111ff; Kullberg (2004) s. 153ff, 182f; Sahlström (2008) s. 58; Bergman (2007) s. 66ff. 
332 Alvesson & Sköldberg a.a. s.178. Jfr Kullberg a.a. s. 2, 23; Ehn & Löfgren (2001) s .8. 
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bearbetning av empiriskt material.333 Det innebär att forskningen går att beskriva i 

olika steg där förberedelser, genomförande och avslutning följer vissa mönster som 

praktiskt utprövats i tidigare studier.334  

”Tillträde till fältet” och lektionsobservationer 

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

bästaurval med utgångspunkt i några enkla urvalsprinciper.335 Ur fallstudiemetodisk 

synvinkel kan dessa principer beskrivas som ”operationella kriterier” i kombination 

med en viss slumpmässighet.336 Ett grundkriterium var att jag av forskningsetiska skäl 

bedömde det som viktigt att inte vara personligt bekant med läraren eller eleverna, 

inte heller ville jag ha några personliga eller professionella band till den skola där 

undersökningen skulle genomföras.337 Ett annat kriterium var att läraren skulle vara 

en erfaren och utbildad historielärare med minst fem års undervisningsvana i ämnet; 

en tidsgräns som sattes på grundval av tidigare forskning kring lärarprofession.338 I 

sökkriterierna låg också en önskan om att läraren inte undervisade i ”SO” som 

blockämne utan betraktade historia som ett separat ämne som läraren också satte 

betyg i. De sistnämnda önskemålen grundades i tanken att lektionsserien skulle kunna 

utgöra en helhet med fokus på de historiska lärprocesserna.339 

 Läraren söktes via förmedlade kontakter på kommunala utbildningsförvaltningar, 

lärarutbildningar och genom tips från forskarkolleger, i första hand via mejlutskick. 

Kontaktnätet omfattade de tre storstäderna så det potentiella sökfältet var stort. Den 

skriftliga informationen följdes av telefon- och i vissa fall av förnyade mejlkontakter. 

Av ett tiotal personer som initialt visade intresse att delta var läraren som jag i 

fortsättningen kallar ”Caroline” den första som både motsvarade de operationella 

kriterierna och som verkligen både ville och kunde medverka – två av de först 

tilltänkta bortföll trots lång undervisningsvana eftersom de saknade utbildning i 

historia. En person tackade nej på grund av en tidigarelagd föräldraledighet och en 

annan på grund av att lärartjänsten inte längre innefattade historieundervisning. 

                                                      
333 Alvesson & Sköldberg (2008) s 177; Kullberg (2004) s. 94. 
334 Kullberg (2004) s. 137ff, 175ff; 187ff. Jfr Bryman (2008) s. 375–411.  
335 Esaiasson et al (2007) s. 214. 
336 Yin (2007) s. 104. Jfr Bryman (2008) s. 392–395. 
337 Jfr Kvale & Brinkmann (2009) s. 91.  
338 Imsen (1999) s. 421–423; Nygren (2009) s. 24ff. Jfr Jarhall (2012) s. 55–57;  Lilliestam (2013) s. 78.  
339 Jfr Wilson (2001) s. 531; Poulsen (1999) s. 89ff; Nygren (2009) s. 13ff. 
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Projektets utveckling från förberedelse till observation  

Jag besökte Caroline på hennes arbetsplats, hädanefter ”Storstadsskolan”, första 

gången i juni 2009 och gjorde upp med henne om den fortsatta tidplanen inför hösten. 

Vi kom överens om att klassrumsstudien skulle genomföras efter novemberlovet och 

de följande sex veckorna, då Carolines båda niondeklasser, ”9x” och ”9y” läste 

historia. Vi bestämde gemensamt att undersökningen uteslutande skulle äga rum i 

den ena av dessa klasser. Valet föll på 9x med utgångspunkt i Carolines beskrivningar 

av de båda klasserna. Valet var mitt och fattades efter samma princip som jag letat 

informantmiljö. Eftersom 9y beskrevs som en klass med vissa konflikter i gruppen var 

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

klassen.  

Under sommaren 2009 inhämtade jag skolledningens på Storstadsskolan tillstånd att 

genomföra projektet och i augusti träffade jag återigen Caroline och hennes arbetslag 

på skolan för att även bland de närmaste kollegerna informera om det förestående 

projektet.340 I september besökte jag 9x under en av Carolines lektioner. Jag berättade 

då om min undersökning, lämnade skriftlig information och en samtyckesblankett för 

underskrift av såväl föräldrar och elever, se bilaga 2. Den följande veckan medverkade 

jag på ett föräldramöte där jag återigen beskrev forskningsprojektets syfte och 

arbetssätt. Jag underströk vid dessa tillfällen att det var helt frivilligt att delta och att 

vem som helst, när som helst kunde ta tillbaka sitt samtycke utan att behöva motivera 

varför.341 I oktober besökte jag klassen under ytterligare två lektioner. Vid samtliga 

lektionsbesök prövade jag olika sätt att föra anteckningar och dokumentera det som 

skedde. På schemat stod då samhälls- respektive religionskunskap under SO-

lektionerna. 342 

Att jag som forskare kunde referera till egenskapen av att vara tjänstledig lärare gav 

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

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

samtyckesblanketterna och ingen begärde att ta tillbaka sitt samtycke. En annan 

fördel med min lärarbakgrund var att jag snabbt kunde identifiera och avkoda 

vardagsrutiner och att det därför blev lätt att tala med Caroline, hennes kolleger och 

eleverna. Till nackdelarna hörde att det samtidigt kunde bli svårare att uppträda i 

rollen som forskare och att skapa distans till den verksamhet jag observerade. Ett sätt 

att markera att jag inte hörde till kollegiet var att tacka nej till erbjudandet om att få 

                                                      
340 Fältanteckningar 2009-08-14.  
341 Fältanteckningar 2009-09-03.  
342 Fältanteckningar 2009-10-01 och 2009-10-05.  
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nyckel till klassrummen (något som gjorde att jag väntade tillsammans med eleverna 

utanför klassrummet innan lektionerna började). Ett annat sätt var att jag genom hela 

projektet var noga med att bära Storstadsskolans namnbricka för tillfälliga besökare 

väl synlig. Jag markerade också tydligt för både Caroline och hennes kolleger att jag 

inte kunde ha några synpunkter på eller idéer om kommande eller genomförda 

lektioner, något man naturligt skulle ha gjort som kolleger. Det skapade till en början 

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

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

och att jag blev accepterad i rollen som forskare.343 Att samspelet fungerade så bra 

byggde i hög grad på att Caroline framstod som trygg och stabil i sin yrkesroll. Det 

gjorde att jag själv kunde gå in i och göra min nya forskarroll tydligare både för mig 

själv och för mina forskningspersoner. I fältanteckningarna finns flera upplysningar 

om att detta inte var en helt enkel process.344  

Planering och genomförande av klassens arbete med ämnesområdet var alltså inget 

jag tog del i. Jag bad Caroline att göra som hon brukar göra och planera lektionerna 

utan hänsyn till min undersökning. Redan när terminen påbörjades i augusti hade 

lärarna på Storstadsskolan gjort en grovplanering för terminen och delat ut till 

eleverna. De lektioner som jag observerade följde i stora drag Carolines ursprungliga 

planering.345 Min närvaro på lektionerna rutiniserades snabbt. Medan eleverna 

strömmade in i klassrummet startade jag ljudinspelningsutrustningen och lämnade 

den på katedern.346 Därefter skickade jag runt en placeringslista där eleverna själva 

skrev in sina namn (de hade inte någon fast placering). Själv satt jag alltid längst bak 

klassrummet och förde anteckningar. Mot slutet av lektionen tog jag foton av det som 

stod på tavlan. Om eleverna arbetade i grupper brukade jag be två av dem ha var sin 

inspelningsutrustning på bänken. När de jobbade enskilt eller i grupp hände det att 

jag rörde mig i klassrummet för att se hur eleverna arbetade, annars höll jag mig still.  

Reflektion och dokumentation under materialinsamlingsfasen  

I etnografiska undersökningar kan fältanteckningar ha en dubbel funktion, både som 

dokumentation av det yttre skeendet och som verktyg för reflektioner av det man 

som forskare sett och upplevt.347 Fältanteckningar kan också beskrivas som en 

                                                      
343 Jfr Kullberg (2004) s. 151. 
344 Fältanteckningar 2009-11-02; 2009-11-06; 2009-11-09;  2009-11-19; 2009-11-26; 2009-11-27; 2010-
02-01.  
345 Terminsplanering, höstterminen, Storstadsskolan, 2009-08-20. 
346 Ljudet spelades in med hjälp av två mp3-spelare, den ena på en liten men avancerad 
ljudupptagningsapparat av en typ som brukas av journalister eller musiker, den andra – som back-up – 
på en för den tiden vanlig mp3-spelare.  
347 Kullberg (2004) s. 175ff. 
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väsentlig del av uppbyggnaden av det arkiv som fallstudien bygger på.348 

Fältanteckningarna består dels av korta, hastigt nedkastade och handskrivna 

anteckningar som gjordes under lektioner och dels av lite längre minnesanteckningar 

som skrevs på dator, i allmänhet samma dag men vid tre tillfällen helt eller delvis 

någon eller några dagar efter observationerna.349 Minnesanteckningarna gjordes i 

samband med en första genomlyssning av det inspelade ljudet, varvid särskilt 

intressanta partier tidsmarkerades för att jag senare skulle kunna gå tillbaka dit som 

startpunkt för transkriptionerna. Jag använde också fotografierna av 

tavelanteckningarna som stöd för minnet och i samband med nedteckningarna 

genomfördes också en första transkription av bilderna till text.  

När det gäller reflektioner kunde jag genom fältanteckningarna också fortlöpande 

föra en självreflekterande ”dialog” med mitt framväxande empiriska material.350 Ett 

vanligt tema i detta ”samtal” var behovet av att fortsätta distansera mig och att inte 

se på verksamheten som historielärare utan som historiedidaktisk forskare. Ett 

verktyg i detta arbete var att i fältanteckningarna göra olika former av ”teoretiska 

utkast” där jag kontrasterade mina iakttagelser mot  historiedidaktiska teorier.351 Det 

jag såg och iakttog i empirin gav också impulser till att försöka förstå teorierna på ett 

annorlunda sätt, läsa ny litteratur och återigen omtolka det jag sett. 

Fältanteckningarna blev sålunda en startpunkt för den kunskapsprocess som fortgått 

fram till sammanställandet av avhandlingstext. Fältanteckningarna kan också 

betraktas som ett första dokumenterat möte mellan del och helhet i enlighet med den 

hermeneutiska tolkningsramen.352 Yin framhåller vikten av den här typen av 

anteckningar som en del av ett nödvändigt och aktivt ”lyssnande” efter 

forskningspersonernas budskap, något som annars kan blockeras av att forskaren inte 

får syn på sin egen roll som observatör.353 

Ett för dokumentationen viktigt inslag i fältanteckningarna var också att hålla reda på 

vem som sa vad på lektionerna. Eftersom jag spelade in ljudet var det inte nödvändigt 

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

vid transkriptioner i de flesta fall skulle kunna identifiera yttrandet med en viss elev. 

Detta gjorde det också möjligt att på ett mer uppmärksamt sätt lägga märke till olika 

detaljer i skeendet under lektionerna. Inspelningarna har avlyssnats upprepade 

                                                      
348 Yin (2007) s. 120, 128, 134. Jfr Bryman (2008) s. 395–399. 
349 Fältanteckningar 2009-08-14 --- 2010-02-01.  
350 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 206 talar om dialog med texten som en av utgångspunkterna i den 
hermeneutiska tolkningsprocessen. 
351 Kullberg (2004) s. 161. 
352 Ödman (2007) s. 97ff.  
353 Yin (2007) s. 84.  
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gånger. Vartefter nya upptäckter gjorts genom upprepade läsningar av teori, 

fältanteckningar och nya avlyssningar har allt större del av materialet transkriberats. 

Av de drygt sexton timmarna inspelat ljud från lektioner har omkring fyra femtedelar 

transkriberats; bortfallen handlar om det som varit svårt att höra eller som bedömts 

som mindre relevant, exempelvis samtal av helt privat karaktär elever emellan under 

gruppuppgifter.354 

”Täta” beskrivningar – en metod hämtad från den historiska antropologin  

 I kapitel 6-9. återges klassrumsinteraktionen relativt detaljerat. Här står lärarens och 

elevernas tal och handlingar i centrum men beskrivningarna interfolieras också av 

tolkningar. De deskriptiva dragen till trots ska dessa ”täta beskrivningar” alltså inte 

uppfattas som fristående från utforskandet utan som ett analytiskt redskap. 

Beskrivningarna är ”täta” genom sina tolkningar och genom att ansluta till den 

grundläggande teorin. Termen tät eller ”tjock” beskrivning har hämtats från 

kulturantropologen Clifford Geertz metod för analys av innebörder i alldagliga 

händelser.355 Geertz hävdar den täta beskrivningens särskilda betydelse för historisk 

antropologi, det vill säga forskning som söker kontextualisera det tillfälliga i mänskliga 

handlingar mot ett samhälleligt, historiskt och kulturellt sammanhang, särskilt för 

sådana situationer där det inte föreligger några skriftliga källor. Huvuduppgiften för 

en sådan etnografisk beskrivning är alltså att den är ”tolkande”: 

[Den] etnografiska beskrivningen [är] tolkande, vad den tolkar är det samhälleliga 

samtalets flöde och den tolkning det gäller består i att försöka rädda det ”sagda” i en 

sådan diskurs från dess förgängliga ögonblick och fixera det i ord som är möjliga att 

noggrant läsa igenom.356  

Den täta beskrivningen utgör med andra ord forskarens försök att omvandla 

iakttagelser av levd verklighet till en ”text” som är analyserande. Det är således en 

metod som ligger i linje med Ricœurs förståelse av ett textbegrepp som kan innefatta 

handlingar.357 För den här avhandlingen innebär det att de första analytiska 

kommentarerna till en utsaga eller handling ofta befinner sig mycket nära dessa, 

nästan som repetitioner av det som sägs eller görs i klassrummet. Avsikten är att 

skapa skärningspunkter mellan empiri och teori och på sätt skapa en väg till förståelse 

                                                      
354 Lektion 6 och 12 leddes av lärarvikarier. Då skedde ingen gemensam undervisning, endast enskilt 
arbete/grupparbete. Lektion 13–16 författade eleverna essäskrivningar. Det innebär att det mesta av 
det transkriberade materielat kommer från de övriga nio lektionerna.  
355 Termen ”tät” eller ”tjock” beskrivning hämtade Geertz från filosofen Giblert Ryle som menade att 
de mest vardagliga händelser, exempelvis en blinkning, kunde tolkas ”tunt” som en 
muskelsammandragning eller ”tjockt” som en konspiration, en flirt eller tecken på osäkerhet eller 
rädsla, Geertz (1991) s. 13ff.  
356 Geertz (1991) s. 25f. 
357 Alvesson & Sköldberg (2008) s. 261. 
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i relation till den hermeneutiska tolkningsramen.358 En viktig vägledning för den 

fortsatta analysen är den hermeneutiska texttolkningens strävan efter att integrera 

olika perspektiv eller läsningar, något som kanske bäst har utvecklats i 

litteraturvetenskapen, i studiet av ett skönlitterärt verk. En slags läsning handlar då 

om att följa texten ”uppströms” mot författaren och en annan att koncentrera studien 

”nedströms” mot läsaren. I en tredje typ av läsning studeras verket strukturellt, 

inriktat mot själva textens struktur, i ett fjärde kompletteras studien kontextuellt mot 

det samhälle där texten publiceras eller läses. Ytterligare en variant finns: verket kan 

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

med den analyserade texten i centrum. På motsvarande sätt sker alltså olika 

”läsningar” av klassrumsempiri med olika perspektiv genom de täta beskrivningarna,  

ibland för att bättre förstå intentioner och bakgrund, ibland för att öka förståelsen av 

ett större historiekulturellt sammanhang.359  

Bearbetning och analys av källmaterial  en översikt 

Tabell 3.1 Översikt över fallstudiens källmaterial, klassrumsstudiens ”arkiv” 

 

                                                      
358 Geertz (1991) s. 28ff; Giorgi (2002) s. 11–15; Yin (2007) s. 45; Ödman (2007) s. 232. Jfr Alvesson & 
Sköldberg (2008) s. 247.  
359 Ricœur (1993) s. 72ff; Geertz (1991) s. 25. 
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En fallstudie som genomförs i en autentisk miljö brukar innebära att forskaren får 

tillgång till en stor mängd information som sammantaget motsvarar ett ”arkiv”.360 

Som framgår av tabell 3.1 består klassrumsstudiens arkiv av olika materialtyper. 

Fältanteckningarna kan beskrivas som en intern forskarproduktion: det är mina egna 

anteckningar och reflektioner som ingen utomstående haft del i. När det gäller allt 

övrigt material går det att skilja mellan sådant som är helt externt producerat och 

sådant där jag som forskare medverkat i källans produktion. Till den förra kategorin 

hör exempelvis läromedelstexter, lärarens skriftliga instruktioner och de 

elevproducerade texterna. Till den andra kategorin hör transkriptioner, enkäter och 

intervjuer. Det etnografiskt insamlade källmaterialet har också bearbetats på olika 

vad gäller transkriptionsprinciper, intervjumetodik och elevenkäter.  

Transkriptionsprinciper av inspelat ljud  

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

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

samtalsinteraktionen med andra dessutom suppleras av mängder av extrainformation 

i form av tonfall, gester och minspel.361 Att återge allt detta i skrift är omöjligt. Även 

om man begränsar sig till det utsagda skapas många valsituationer vid överföring till 

skrift. Beroende på syfte kan man i transkriptioner välja mellan att å ena sidan göra 

mycket noggranna överföringar där alla tvekljud och längden på pauser markeras till 

att å andra sidan prioritera läsarens förståelse. Jag har med utgångspunkt i 

avhandlingens syfte prioriterat det sistnämnda.  

Det innebär att det talade ordet har överförts till ett skriftspråk som ligger nära 

normen för skriven svenska. Jag har emellertid markerat vad jag bedömt som lite 

längre tvekpauser och tvekljud eftersom de kan spegla känslolägen som annars skulle 

gå förlorade för läsaren. Sådan tvekan markeras i transkriptionerna med tre punkter. 

För att markera att det är fråga om tal har jag konsekvent använt vissa talspråkliga 

drag som ”dom” istället för ”de” eller ”dem”. Alla citat från transkriptionerna är också 

kursiverade medan kommentarer och förtydliganden finns inom hakparentes. När 

någon av forskningspersonerna förvränger eller förställer rösten (exempelvis för att 

härma någon) har citatet kommenterats och markerats på ett särskilt sätt med extra 

citattecken: ”så här ser vanligt tal ut [förställer rösten] ”här är talet härmat””. När 

forskningspersonerna talar i mun på varandra har jag i görligaste mån i förhållande till 

läsbarheten låtit deras tal gå i kors. Det betyder att en replik kan saxas över flera rader. 

I dessa fall markeras den oavslutade repliken med tre punkter och den återupptagna 

                                                      
360 Yin (2007) s. 128ff; Ricœur (2005) s. 233ff; Florén & Ågren (2006) s. 69.  
361 Linell (1982) s. 230ff. 
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repliken inleds med tre punkter några rader längre ned.  Enstaka utelämnade ord 

markeras sedvanligt […] och utelämnade meningar eller stycken[---].  

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

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

klassen fanns några elever med dyslexi. Att inte korrigera deras stavning skulle ha varit 

etiskt tveksamt bland annat för att de lättare hade kunnat identifieras (eller 

identifierat sig själva) i materialet.362 Eftersom dessa elevers skrift ändå måste 

korrigeras har jag valt att göra likadant med all elevskrift. Det andra skälet att 

korrigera stavningen är att läskvaliteten troligen ökar på samma sätt som när det 

gäller principerna jag begagnat för transkriberat tal. 

Intervjuer med lärare och elever  

Vid sidan av lektionsobservationer har jag också genomfört två intervjuer med läraren 

och gruppintervjuer med samtliga elever. Samtalen och intervjuerna har varit 

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

frågeområden.363 När det gäller gruppintervjuerna med eleverna fick dessa i högre 

grad än lärarintervjuerna en mer löslig samtalsprägel.364 Det viktiga var en strävan 

efter att få eleverna att samtala lika mycket med varandra som med mig eftersom 

tidigare historiedidaktisk forskning har visat att intervjuer i skolmiljö är särskilt svåra 

att genomföra: elever kan uppfatta det som att intervjuaren vill att de ska svara ”rätt” 

– ungefär som då de svarar på frågor av examinerande karaktär i klassrummet.365  

Två anonyma elevenkäter 

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

kvalitativt inriktad fallstudie.366 I den här studien har två anonyma 

enkätundersökningar riktade till klassens elever genomförts. Den första bestod av 31 

slutna frågor och två öppna, den andra av nio slutna frågor med öppna 

kommentarfält. Enkäterna har främst använts som referensmaterial när elever 

karakteriseras i det fjärde kapitlet men också fortlöpande som en del av 

argumentationen för de tolkningar jag gör av annan empiri.367 Den första enkäten 

bygger på de frågor som historiedidaktikern Sture Långström använde i en 

undersökning 2001 - och som i sin tur byggde på den stora Youth and History-

                                                      
362 Jfr Yin (2007) s. 185f.  
363 Kvale & Brinkmann (2009) s. 43.  
364 Kvale & Brinkmann, a.a. s. 121, 166.  
365 Poulsen (1999) s. 29. Jfr Wibeus (2010) s. 178.  
366 Yin (2007) s. 32, 118f.  
367 Yin (2007) s. 125; Alvesson & Sköldberg (2008) s. 179; Ödman (2007) s. 111. 
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enkäten.368 De frågor som valts ut ur Långströms enkät har varit sådana som varit 

inriktade på historieundervisning, kunskaper och attityder till historia i och utanför 

skolan samt historiemedvetande. Frågor som handlade om samhällskunskap och 

politiskt engagemang valdes däremot bort eftersom dessa faller utanför 

frågeställningen.369 Den andra enkäten genomfördes i februari och innehåller främst 

utvärderande frågor samt frågor om hur eleverna gick till väga under höstterminens 

historiestudier. På den första enkäten deltog 29 av 30 elever, på den andra 26. 

Bortfallen beror på frånvaro vid de tidpunkter då enkäten genomfördes.  

En källkritisk probleminventering  

Historiedidaktiska studier där forskaren själv bygger upp och skapar sitt arkiv innebär 

särskilda källkritiska problem, även om de inte särskilt ofta diskuteras explicit eller 

särskilt utförligt.370 Motsvarande källkritiska problem finns också i (andra) former av 

”oral history” eller historisk antropologi.371 Med andra samtidshistoriker delar vi också 

det problem som Bernt Schiller har beskrivit i termer av ”överflöd och brist”. En 

avsaknad av tillräcklig tidsmässig distans föreligger för att kunna avgöra om det man 

undersöker endast är tillfälliga krusningar på ytan eller fenomen med verklig och 

långsiktig betydelse. Det föreligger ett överflöd av data på händelsenivå medan det 

finns begränsade möjligheter att studera strukturella perspektiv eller skapa 

sammanhangsskapande hypoteser.372 Mot bakgrund av dessa och liknande problem 

argumenterar historikern Maria Ågren för ett nödvändigt vidgande av källkritikens 

begrepp. Hon föreslår trovärdighet synlighet, vikt och självkritik, som en sådan 

vidgning.373 Här följer jag Ågrens förslag i en probleminventering av avhandlingens 

källor.  

Trovärdighet – en problemdiskussion med de klassiska källkritiska kriterierna  

Ågren menar att begreppet trovärdighet innefattar den klassiska källkritikens 

värdering och användning av källor utifrån kriterier som samtidighet, äkthet och 

tendens och oberoende.374 Men hur skulle dessa kunna tillämpas på ett material som 

är insamlat enligt etnografiska principer och där forskaren själv har varit på plats?  

                                                      
368 Långström (2001) passim.   
369 Långström (2001) fråga 3–7; 11–37, s. 196ff.  
370 Jfr Berg (2014) s. 63–65 och Lozic (2010) s. 74–91 för andra exempel på sådana diskussioner.   
371 Torstendahl (2017) s. 144–154. 
372 Schiller (1974) s. 48–51.  
373 Ågren (2005).  
374 Ågren a.a. s. 253.  
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Frågan om ”äkthet” 

Framställningen av det jag benämnt ramberättelsen bygger på ljudupptagningar och 

fältanteckningar som berättande källor. Dessa är naturligtvis äkta men i hur hög grad 

gäller detta också om de handlingar som registrerats i detta material? Agerar 

forskningspersonerna på det sätt som de gör för att jag var närvarande klassrummet? 

I etnografiska studier talar man ofta om att undersökningen görs i ”autentiska miljöer” 

men frågan handlar alltså om hur själva insamlingen av data påverkar autenticiteten. 

Även om jag för forskningspersonerna beskrivit min roll att av att vara ”fluga på 

väggen” och sökt eftersträva detta under min närvaro där bör de i olika grad 

naturligtvis ha påverkats av att ha en forskare med ljudinspelningsutrustning på plats. 

Det fokus på historieundervisningen som min undersökning skapade bör hos såväl 

lärare som elever gett en annan tyngd än de skulle ha fått om vardagen haft sin gilla 

gång.375  

Problemet med forskarens påverkan på informanter är välkänt inom kvalitativt 

inriktad samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning. Detta kan också ge 

vägledning till hur materialet ska bedömas ur källsynpunkt. Statsvetarna Peter 

Esaiasson et. al. anser exempelvis inte att det är möjligt att renodla rollerna i formen 

av forskaren som en ”fluga på väggen” eller som ”deltagande observatör” när det 

gäller vetenskapliga studier i ”autentiska” miljöer. I stället framhåller de att forskaren 

har att ta ställning till var på en skala man befinner sig vad gäller följande sex punkter: 

 karaktär på deltagandet, från passivt till aktivt 

 längden på kontakten, från en kort stund till flera år 

 inslaget av manipulation, från obefintligt till dominerande 

 öppenhet med avsikterna, från dold till total kännedom 

 konstruktionen av miljön, från naturlig till artificiell 

 datainsamlingen, från standardiserad till öppen 376 

 

Som jag tolkar det har jag som forskare i det här fallet pendlat relativt starkt mellan 

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

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

intervjuade läraren och eleverna) till passivt (då jag observerade lektioner eller andra 

aktiviteter). Längden på undersökningen får räknas som medellång för en etnografisk 

ansats (totalt drygt ett halvår om de första och sista besöken på skolan räknas in). När 

det gäller öppenhet med avsikterna var dessa mycket väl kända (se bilaga 2) medan 

                                                      
375 Pedagogen Tomas Ziehe som talar om den ”didaktiska illusionen” vad gäller skolans mål. Ur ett 
elevperspektiv är det djuplärarande som lärare och läroplaner eftersträvar knappast det viktigaste utan 
snarare instrumentella bevekelsegrunder och social samvaro med jämnåriga, Ziehe (2007 [1986]) s. 
173–183. Mina upprepade frågor om historieämnets värde och betydelser bör alltså ha ökat intresset 
för dessa ”didaktiska illusioner” både hos lärare och hos elever.  
376 Esaisson et al (2007) s. 346. Jfr Bryman (2008) s. 388f. 
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graden av manipulation och konstruktion var så långt det gick åt vänster på skalan. 

Datainsamlingen innebar både inslag av total öppenhet (ljudupptagningar, 

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

semistrukturerade intervjuer som medelstandardiserad. 

Frågan om hur mycket min närvaro påverkade undervisningens förlopp är emellertid 

ändå omöjlig att säkert besvara. I den avslutande elevenkäten bad jag eleverna att 

gradera min påverkan i fem steg från ”mycket liten” till ”mycket stor” och 

kommentera i ett frisvarsutrymme. Av de 26 medverkande eleverna ansåg ingen att 

det var fråga om mycket stor påverkan. Men åtta ansåg att påverkan var ”stor” och 

lika många att den hade ”någon påverkan”. Fem elever kryssade att min 

forskarnärvaro hade ”liten” och samma antal att den hade ”mycket liten” påverkan. 

Sammantaget betyder det att en majoritet (16/26) uppgav minst någon påverkan och 

nästan en av tre elever uppfattade den som stor. Av frisvaren framgick att fyra elever 

underströk att min närvaro inte hade påverkat dem alls. Men fyra andra elever 

uttryckte sig uppskattade om min närvaro för att de fick chansen att visa sig duktiga 

eller av andra skäl. En elev menade att undervisningen blev mer effektiv och bättre 

än den skulle ha varit min närvaro förutan.377 Men alla tyckte inte att påverkan bara 

varit en fördel. I en av gruppintervjuerna framgick att några elever hade känt sig mer 

hämmade än vanligt eftersom de visste att de var inspelade.378 Caroline uppgav 

visserligen i den andra intervjun att min påverkan varit ringa både för hennes och 

elevernas del:  

Hans: [---]. Hur tycker du annars att min närvaro har påverkat det här arbetet? 

Caroline: Nej, men det har det inte. 

Hans: Inte alls? 

Caroline: Kanske, ja, kanske i början, kanske det gjorde det, men inte sen. Och jag 

frågade faktiskt eleverna, och dom tycker inte heller det. Dom tyckte också att det var … 

att du… första två gångerna så där… 

Hans: För att dom visste att dom var inspelade då, eller? 

Caroline: Ja, möjligen, en person att ta hänsyn till och… en annan vuxen och… men, 

nej, jag … nej. 

Hans: Du tror att du skulle ha gjort ungefär så här… 

Caroline: Absolut. 

Hans … absolut så här? 

Caroline: Ja, absolut, nej, jag har inte låtit mig hämmas [skratt]. 

Hans: Nej [skratt], vad skönt. Det är roligt att höra men samtidigt är det ju liksom … en 

viss påverkan blir det va, det tror jag, men svårt att ringa in… 

Caroline: I alla fall inte medvetet.379 

Det samlade intrycket är ändå att en avsevärd påverkan på förloppet måste tas med i 

bedömningen av källorna i relation till tanken på en ”autentisk miljö”. En konsekvens 

                                                      
377 Elevenkät 2, 2010-02-01, fråga 9. 
378 Ljudupptagning, elevintervju 2A, 2009-11-20.  
379 Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19.  
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av detta är att jag understryker dessa förhållanden genom att tala om undersökningen 

som en fallstudie av ett ”observerat och noga dokumenterat fall av 

historieundervisning”. Det löser inte problemet med frågan om autenticitet men 

lägger grunden för en förståelse för att närmare än så kan knappast en med etiskt 

försvarbara medel genomförd klassrumsstudie komma.  

Frågor om ”samtidighet”, ”tendens” och ”beroende” 

Vid en första anblick borde inte ”samtidighet” vara något särskilt problem för min 

studie. Det mesta av källmaterialet från klassrummet är tillkommit i realtid, särskilt 

gäller det ljudupptagningar och fotografier. Också fältanteckningar är nedtecknade i 

nära anslutning till de händelser och skeenden som beskrivs. Inte heller 

transkriptioner eller annat skriftligt material kan ur den synvinkeln rent tekniskt vara 

problematiska även om en del av transkriptionerna genomförts flera år efter 

ljudupptagningen. Vid en närmare eftertanke finns det emellertid också i det här 

källmaterialet särskilda problem att beakta vad gäller samtidighetskriteriet. Ett 

problem rör tidpunkterna för intervjuerna. Framför allt gäller det kapitel 5 (Att ställa 

primära historiska frågor) där ett viktigt källmaterial är såväl lärar- som 

elevintervjuerna. Ett samtidighetsproblem är att dessa gjordes vid flera olika 

tidpunkter under min tid på skolan. De första intervjuerna genomfördes endast en 

vecka efter min ankomst, den sista i februari 2010, omkring en och en halv månad 

efter den sista inspelade lektionen. Tidpunkten för intervjuerna kunde därför spela en 

viktig roll för vad eleverna uppfattade som väsentliga primära historiska frågor till det 

förflutna i relation till den undervisning som antingen framstod som något man ska 

göra, något som pågick eller (i det sista fallet) var avslutad. Beroende på var i 

lektionsserien eleverna befann sig kunde de exempelvis vara mer eller mindre 

påverkade av undervisningens innehåll.  

Det kriterium som kan förefalla minst problematiskt i avhandlingen är det som gäller 

”tendensen”. Eftersom ett av de frågeområden jag söker svar på är de subjektiva 

uppfattningarna om historieämnet är det just tendenserna jag vill åt; källorna brukas 

i dessa avseenden som kvarlevor. När eleverna i intervjuerna talar om sina upplevelser 

av mellanstadiets historieundervisning eller berättar om äldre släktingars 

förehavanden under andra världskriget finns inom ramen för den här undersökningen 

inget intresse för att betrakta dem som berättande källor om verkliga förehavanden. 

Det intressanta här är just att de uppfattar dessa berättelser som viktiga att föra fram 

i intervjusituationen. På så sätt speglar de vad eleverna just då uppfattar som 

väsentliga historiska kunskaper. Det är i de flesta fall rimligt att uppfatta elevernas 

och lärarens utsagor som i huvudsak trovärdiga. Det är visserligen fullt tänkbart att 

det kan finnas motiv att överdriva, ljuga eller undanhålla uppgifter – i ett vardagligt 
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sammanhang kan elever exempelvis vilja imponera på mig eller på sina kamrater. I 

några fall kom intervjuerna att beröra sådant några av eleverna tänkbart skulle kunna 

uppfatta som ett problematiskt förflutet i släktens historia. Ett annat och mer allmänt 

problem gäller den institutionella miljön. Eleverna kan ha varit mer eller mindre 

försiktiga i sina uttalanden med tanke på att de genom betygssättningen står i ett 

särskilt beroendeförhållande till läraren – i intervjuerna var de avhängiga tillit till mig 

när jag lovade dem att inte föra vidare vad de framförde till deras lärare. Även om de 

visste att publiceringen av texten skulle ske efter det att de slutat grundskolan och 

även om deras alias var och förblev okända för läraren och för dem själva, visste de ju 

att en del av det som sades i intervjuerna skulle publiceras.  

Frågan om ”tendens” i materialet avslöjar vid ett noggrant övervägande också en 

viktig fallgrop – något jag tidigt berörde i mina fältanteckningar men först vid en mer 

systematisk reflektion ser som ett mer allvarligt problem med ett källmaterial där jag 

både är upphov och uttolkare. Det är åtminstone en oundviklig riskfaktor att jag efter 

omkring 20 år som lärare i ämnet och med en bakgrund som läromedelsförfattare kan 

ha varit en usel iakttagare av den verksamhet som jag observerade. Kanske ledde min 

bakgrund också till att jag i intervjusituationer omedvetet tog felaktiga hänsyn eller 

förvrängde, vantolkade (positivt eller negativt) de svar jag fick, styrde in intervjuer 

eller tolkningar på vägar som snarare bekräftade yrkesprofessionella ståndpunkter än 

forskningsmässiga frågor? Frågetecknen gäller inte minst de båda intervjuerna med 

läraren som med tanke på hon kände till min yrkesbakgrund – ur hennes perspektiv – 

borde ha kunnat framstå som ett otvunget samtal mellan två kolleger? Det är en 

öppen fråga om min explorativa ansats färgade empirin mer eller mindre än om jag 

haft en mer spetsig frågeställning. Att jag brottades med problemen och fortfarande 

vid den slutgiltiga framställningen hade att hantera dem står i alla fall klart. 

Problemet med ”beroendeförhållanden” finns i det att vi kan utgå från att 

forskningspersonerna påverkades av andra. Det tar sig bland annat uttryck i 

gruppintervjuerna där eleverna givetvis utövar inflytande på varandra. Ibland tar det 

sig också uttryck i att de gemensamt konstruerar minnesbilder av händelseförlopp i 

tidigare undervisningssammanhang. När elever ger uttryck för värderingar av 

undervisningen eller läraren måste det tas med i beräkningen att de utsätts för ett 

grupptryck – även om de många gånger verkar frimodiga och i de flesta fall tycks 

kunna uttrycka motsatta ståndpunkter kan det finnas underförstådda regler för vad 

som är tillåtet och otillåtet att tala om och som gruppintervjun som form hindrar dem 

att uttrycka.  
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Synlighet, vikt och självkritik – tre erfarenhetsbaserade kriterier 

De tre begrepp som Ågren framför utöver de fyra tidigare bygger enligt henne i hög 

grad på historikers tysta erfarenhetskunskap. Exempelvis är begreppet synlighet 

något av en självklarhet för en historiker som undersöker brottslighet i äldre tid: 

frånvaro av en viss typ av brottslighet under en viss period i källorna leder självklart 

inte till slutsatsen att den inte förekom vid denna tidpunkt. Samma sak gäller 

begreppet vikt som i hög grad motsvarar ett relevansresonemang. Att Ågren väljer att 

tala om vikt beror på att detta inte motsvarar en absolut källvärdering utan snarare 

öppnar för ett resonemang om skiftande betydelse.380  

I mitt material kan man tala om synlighetsproblem i förhållande till vilka som får röst 

och hur de framträder i materialet. Här finns det viktiga aspekter att reflektera över. 

Vilka är det som talar mest i klassrummet? Är eleven som inte talar att betrakta som 

en passiv mottagare eller en icke-deltagare? Hur påverkar tystnad eller overksamhet 

den aktivitet som äger rum? I hur hög grad ska det som skulle kunna räknas som 

bakgrundsbrus – exempelvis elevers verksamhet med annat än historiestudierna – 

räknas in i och göras synligt i den framställning som finns i ramberättelsen? I 

klassrummet hittar jag på undanskymda platser också exempel på sådant som kan 

beskrivas som antydda motröster till majoritetens gemensamt uppbyggda ”text” om 

det förflutna. Vad blir synligt? Vad håller forskningspersonerna för sig själva? Hur 

mycket är fångat i den institutionella ramens begränsningar? Slutsatser måste 

balanseras. Detta gäller i synnerhet i en institutionell miljö där såväl elever som lärare 

anpassar sig till de uttalade eller outtalade normer som finns, och dessutom enligt 

delar av skolans styrdokument explicit förväntas göra det.381 

Frågan om representativitet och synlighet hör ihop med frågan om validitet och 

reliabilitet i en undersökning som denna och blir samtidigt kopplad till diskussionen 

om de generella slutsatser som dras. Det tidigare förda resonemanget om det 

ideografiska argumentet och analytisk generalisering är visserligen ett slags svar på 

dessa frågor på en allmän och yttre nivå. Men det svarar inte mot frågor om 

materialets inre konsistens där just frågan om de röster som kommer till tals får rätt 

vikt i förhållande till dem som tänkbart hade kunnat ta plats med exempelvis en 

alternativ forskningsdesign. Ett återkommande och öppet resonemang om den här 

typen av svårigheter möter läsaren på flera ställen i den kommande texten, men löser 

egentligen inte detta problem.  

                                                      
380 Ågren (2005) s. 253–259.  
381 Jfr Alvén (2017) s. 409–431.  
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Självkritik har visserligen infogats i de resonemang som hittills förts. Men självkritiken 

bör inte bara vara en probleminventering utan också något som används aktivt genom 

hela tolkningsproceduren och som även gäller det färdiga resultatet. Är det rimliga 

slutsatser som dras? I det här kapitlet har jag beskrivit avhandlingens etnografiskt 

insamlade material och hur det hanterats och tolkats inom ramen för en 

hermeneutisk metodologi där två bärande principer väglett arbetsprocesser och 

konkreta tillvägagångssätt: en ”strävan efter sanning” och ett försök att finna 

”alternativa förklaringar”. Det är detta som är grunden också för den självkritik som 

gäller den färdiga avhandlingens text, inte bara processen dit. Den systematiska 

genomlysning som jag sökt skapa här sätter strålkastarskenet på den hermeneutiska 

kunskapens provisoriska karaktär: den är en vetenskapligt underbyggd och motiverad 

bild av verkligheten, inte en exakt avbildning.382  

Etiska överväganden  

Studien har godkänts vid forskningsetisk prövning vid etiska kommittén vid Karlstads 

universitet. Den innefattar överväganden kring risker för forskningspersoner och en 

redovisning av hur de grundläggande kraven på information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande har hanterats.383 För att ytterligare säkra anonymiteten 

har jag i de fall och där innehållet har bedömts vara av personlig art eller där ett enskilt 

yttrande skulle kunna leda till att anonymiteten röjts inom kretsen av 

forskningspersoner använt mig av slumpmässiga kodsiffror för eleverna ”E1”– ”E30”. 

I dessa fall framgår inte heller elevernas kön.  

 

 

҉ 

 
  

                                                      
382 Jfr Geertz (1991) s. 25–35 och Ödman (2007) s. 103–107.  
383 Forskningsetisk kommitté, Karlstads universitet, ordförandebeslut, Dnr C 2009/301, 2009-06-25.  



99 
 

4. Märkesårets höst: en historisk och historiekulturell kontext  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Meningsskapande historiska lärprocesser i en historiekulturell kontext. 

Figur 4.1 visar hur jag föreställer mig att fallstudiens 16 lektioner i historia kan 

beskrivas som en detaljstuderad historiekulturell yttring bland nära nog oändligt 

många andra vid den givna tidpunkten, hösten 2009. Allt från museibesök till samtal 

vänner emellan om gemensamma minnen kunde initiera den typ av lärprocesser som 

vi senare kommer att följa i klassrummet.384 Figuren illustrerar alltså tanken att 

historiekultur kan förstås som den abstrakta och teoretiska summan av alla 

historiekulturella yttringar i ett samhälle vid en given tidpunkt.385 På så sätt visar den 

också det närmast ogörliga i att tala om ”representativa urval” ur historiekulturen ”i 

stort” vid en kontextualisering.386  

Ett enklare sätt att beskriva kapitlets intentioner är att det vill ge en bild av det 

tidssammanhang i vilket klassrummets röster gjorde sig hörda. Med Kosellecks båda 

begrepp erfarenhetsrum och förväntningshorisont som teoretisk grund undersöker 

jag hur människor i offentligheten kunde resonera om frågor som tematiskt och/eller 

innehållsligt berördes av elever och lärare i fallstudiens empiri.387 Vad ansågs vara 

väsentligt att värna, hedra, minnas, förstå, utveckla, bevara, bekämpa, frukta eller 

önska i Sverige under hösten 2009? Hur kopplades samtiden till det förflutna och 

framtiden? Framträder några gemensamma mönster i materialets Sverigebilder och 

hur ser de i så fall ut? 

                                                      
384 Jfr resonemangen i Rosenzweig & Thelen (1998) s. 15–36 och Jensen (2003) s. 87–91. 
385 Pandel (2014) s. 86; Rüsen (2004) s. 149–178. Jfr s. 49-60 i kapitel 2.  
386 Generella bilder blir också svårare att skapa eftersom utbudet av historiekulturella produkter till 
följd av nya medier ökar på en växande marknad. Jfr Kansteiner (2002); Kansteiner (2017); Jensen 
(2014).  
387 Koselleck (2004) s. 71–177. 
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Historiekulturella yttringar på två arenor i den svenska offentligheten 

Kapitlet består av nedslag i olika offentliggjorda historiekulturella yttringar på två 

arenor. Den första kan beskrivas som statens i form av regeringssatsningar och 

riksdagsdebatt, den andra kan beskrivas som civilsamhällets. När det gäller den första 

arenan utgår undersökningen från fyra minnesceremonier som regeringen deltog i 

eller arrangerade. Att jag har tagit denna utgångspunkt i kontextkapitlet kan 

motiveras med två omständigheter. Den första handlar om tilltalet. Av alla 

historiekulturella yttringar i ett samhälle vid en given tidpunkt är det relativt få – vid 

sidan av den offentliga historieundervisningen – som har ”allmänheten”, 

”medborgarna” eller ”folket” som adressat. I demokratier tenderar minnespolitiska 

satsningar också bli en akt där regeringen både talar ”till” folket och ”för” folket, i 

folkets namn.388 Minnesceremonin blir en historiekulturell yttring vars komplexitet i 

det avseendet påminner om den aspekt av skolans historieundervisning som handlar 

om kollektivt memorerande. Även när det gäller skolan framhåller ofta staten sitt 

behov av att upplysa om det förflutna och skapa grund för en värdegemenskap i 

samhället.389 Den andra omständigheten är att de fyra minnesceremonierna hade en 

tematisk närhet till det som studerades i fallstudiens klassrum: alla handlade om 

minnet av förflutna krig och/eller bemästrade diktaturer, tre av dem var direkt knutna 

till ”katastrofernas århundrade”. 

Civilsamhällets arena undersöks i ett ”rikstäckande” dagstidningsmaterial med 

relativt stor spridning, framför allt  i de tre storstäderna vid denna tidpunkt.390 Också 

i detta material blir en första utgångspunkt de fyra minnesceremonierna, men nu ur 

ett mottagarperspektiv.391 På båda arenorna utforskas dessutom andra frågor där 

förbindelsen mellan det förflutna, nuet och framtiden står i centrum och som 

innehållsligt och/eller tematiskt anknyter till det som behandlas av elever och lärare i 

fallstudiens klassrum på ”Storstadsskolan”. Det gemensamma i materialet är alltså 

tolkningarna av Sveriges historia, samtid och framtid i nyhetsflöde och debatt under 

andra halvåret 2009. Det är också dessa flertemporala tidsperspektiv som gör dem 

möjliga att tolka som historiekulturella yttringar.  

                                                      
388 Aronsson (2004) s. 85–94, 183–192; Löfström (2011) s. 65–68.  
389 Barton & Levstik (2004) s. 22; Seixas (2018) s. 273f; Grever & Adriaansen (2017) s. 79. 
390 Dagpresskollegiet (2015 [digital referens]). 
391 Tidigare forskning har visat att tidningarna är nödvändiga för att minnesceremonier ska ”nå ut” och 
få publik. Reportage och debatt i tidningspress och andra medier kan därför också betraktas som en 
del av minnespolitiken, både som en avsedd effekt, men också som något som delvis ligger utanför 
arrangörens kontroll. Jfr Johansson (2001) s. 167–182, 414–422; Rodell (2002) s. 217–229; Samuelsson 
(2005) s. 25f, 77, 125. Jfr Kansteiner (2002) som hävdar att de flesta minnespolitiska satsningar blir föga 
framgångsrika ur arrangörssynpunkt. 
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Metodiska överväganden och tillvägagångssätt  

Kapitlets källmaterial ska alltså betraktas som ett ”riktat urval” i det undersökta 

materialet.392 Urvalet kan också beskrivas i linje med den hermeneutiska 

tolkningsramen. Det innebär att jag utgått från den teoretiskt grundade ”misstanken” 

om att det skulle kunna finnas motsvarigheter till klassrummets behandling av det 

förflutna i andra historiekulturella yttringar vid samma tidpunkt.393  

Tidningsmaterialet har hämtats genom sökningar i ett digitaliserat 

papperstidningsarkiv.394 Utgångspunkten har varit en uppsättning sökord som 

aktualiserats tematiskt/och eller innehållsligt i klassrummet och koncentrerats till 

andra halvåret 2009, den tid då jag genomförde fallstudien i klassrummet.395  

År 2009 i en nyhetskrönika – en kort historisk bakgrund   

Innan jag presenterar analysen av de historiekulturella yttringarna tecknas här en kort 

nyhetskrönika för året, motsvarande några relaterade ”inrikes-” och ”utrikesnyheter”. 

För den som läste dagstidningarnas internationella nyhetsbevakning kunde 2009 

beskrivas som det år då Barack Obama tillträdde som president i USA, förklarade 

”kriget mot terrorismen” som avslutat, påbörjade tillbakadragandet av trupper från 

Irak, höll ett försonande tal i Kairo riktat till världens muslimer, utökade den militära 

närvaron i Afghanistan och fick Nobels fredspris. När det gäller krig och konflikter 

dominerades rapporteringen året efter Rysslands angrepp på Georgien av det hastigt 

uppblossade och avslutade Gazakriget mellan Hamas och Israel. I Europa var 2009 det 

år då EU:s nya fördrag om medlemsstaternas förhållande till de centrala funktionerna 

i Bryssel, det så kallade Lissabonfördraget, till slut trädde i kraft.396  

När det gäller världsekonomin var den ”globala finanskrisen” det som fick störst 

utrymme i pressen. I Europa steg den genomsnittliga arbetslösheten till den högsta 

på decennier. Särskilt illa drabbades länder som Spanien och Grekland. Också i USA, 

                                                      
392 Bryman (2008) s. 392. 
393 Jfr Alvesson & Sköldberg (2008) s. 59. 
394 Mediearkivet/Retriever (2017- [digital referens]). Sökningen begränsades till digitaliserade 
papperstidningstexter i kategorin ”storstadspress”: Aftonbladet (AB), Expressen (Expr), Dagens Industri 
(DI), Dagens Nyheter (DN), Göteborgs-Posten (GP), Metro [riksupplagan], Svenska Dagbladet (SvD) och 
Sydsvenskan (SDS). För Expressens del handlar det också om Göteborgs-Tidningen (GT) och 
Kvällsposten, vilka vid tidpunkten var tidningens Göteborgs- respektive Malmöupplagor. I de fall texten 
hämtats från dessa utgåvor uppges detta. 
395 Följande sökord användes enskilt och/eller i kombination: ”Märkesåret, 1809, Afghanistan, 30-
talskris, börskrasch, SAAB, Volvo, första världskriget, Versaillesfreden, Volvo, Sverigedemokraterna, 
fascism, nazism, kommunism, stalinism, Gdansk, Berlinmuren, minnesdagen, Molotov-Ribbentrop, 
minaretförbud, klimathot Cop 15; Köpenhamn, terror. Sökkriterierna ska alltså betraktas som starkt 
selektiva och som genvägar till texter som tematiskt och/eller innehållsligt anknöt till sådant som 
omtalades i klassrummet. 
396 NE (2010) s. 10–166.  



102 
 

där krisen inletts i september 2008 , var utvecklingen fortsatt dyster medan tillväxten 

i den kinesiska ekonomin var fortsatt stark.397 Ett hot av helt annat slag, och som fick 

stor uppmärksamhet under året, var den så kallade ”svininfluensan”, A/H1N1-viruset. 

Utbrottet skedde i Mexiko i april men spridningsvägarna var snabba, först till 

Nordamerika och därefter till Europa. I juni förklarade WHO att det var en global 

pandemi sedan den också spridit sig till resten av världen. Man fruktade en parallell 

till spanska sjukan med många miljoner döda och ett omfattande 

vaccinationsprogram sattes in i många länder. Först i slutet av året stod det klart att 

farhågorna inte besannats. En än mer allvarlig och djupgående framtidsfråga 

synliggjordes genom förberedelserna för ”Cop 15”, det stora internationella 

klimatmötet i Köpenhamn i december.398  

2009 i Sverige: kris, nya partier och EU-ordförandeskap  

Även i Sverige var den pågående finanskrisen en viktig och återkommande punkt i 

nyhetsrapporteringen, även om intensiteteten i storstadstidningarnas rapporter 

minskade över tid.399 Arbetslösheten steg till drygt 8 % och antalet varsel om nya 

uppsägningar var den högsta sedan 1970-talet.400 Frågan om framtiden för 

bilföretagen Volvo och SAAB var ett av de tydligaste tecknen på krisen här. Det största 

problemet gällde SAAB där den amerikanska huvudägaren GM ville sälja företaget, 

alternativt lägga ned tillverkningen helt. För Volvo personvagnar var frågan om en ny 

kinesisk huvudägare en lösning som diskuterades under hösten, men det definitiva 

beskedet om affären dröjde. Oron kring de båda bilföretagen gällde också deras 

många underleverantörer, framförallt i Västsverige.401  

Den ekonomiska krisen påverkade också andra sektorer i samhället. En effekt var 

antagligen att den smarta mobiltelefonin fick ett relativt svagt gensvar hos 

konsumenterna, ett år efter den första lanseringen av Iphone. För många var den helt 

enkelt för dyr. 2009 kan annars ses som något av ett genombrottsår för nya digitala 

kommunikationsformer. Det märks genom att ord som ”följare”, ”mobilroman” och 

”tvittra” (i flera fall stavat så) hörde till några av årets ”nyord” i tidningarnas 

                                                      
397 Hillbom (2010) s. 226f.  
398 NE (2010) loc. cit.  
399 Ordet ”finanskrisen” förekom i sammanlagt 5979 artiklar i storstadstidningarna under 2009, flest 
gånger under januari med 775 artiklar, för att sedan minska till 311 i december. Källa: 
Mediearkivet/Retriever (2017- [digital referens]) Hämtad 2018-11-10.  
400 Alm (2010) s. 230f.  
401 Hillbom, loc. cit.; Alm, loc. cit. 
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summerande årskrönikor.402 Ett annat tecken var att det fanns anledning att 

fortfarande förklara fenomen som Facebook, YouTube och Twitter för tidningarnas 

läsare.403 Allt fler svenskar (drygt 60 % i snitt, ca 80 % av ungdomarna) använde enligt 

en årligen återkommande undersökning visserligen internet dagligdags i Sverige. Det 

mesta skedde via fasta anläggningar i hemmen eller på arbetsplatser. 404  

IT-utvecklingen fick också politiska konsekvenser. Barack Obama blev omtalad för sina 

omfattande valkampanjer i sociala medier under presidentvalet 2008 och under våren 

mobiliserade också svenska politiker för att nå ut till väljare denna väg. Man talade 

om ”att göra en Obama” både i Europavalet och inför riksdagsvalet 2010.405 Ett annat 

exempel på informationspolitikens betydelse var att det nybildade Piratpartiet kom 

att få 7 % av rösterna och ett av de svenska mandaten i Europaparlamentsvalet i 

maj.406 En förklaring till framgångarna var missnöje med ny lagstiftning på IT-

området.407 Större uppmärksamhet fick emellertid Sverigedemokraterna som 

hamnade ovanför riksdagsspärren i allt fler opinionsundersökningar.408 Redan i 

Europavalet fick partiet 3,3 % men under hösten ökade sifforna i opinionsmätningarna 

till som högst 7,7 %.409 Den dagspolitiska diskussionen i tidningspressen kretsade inte 

sällan kring frågan om vad som skulle hända om partiet verkligen fick representation 

vid nästa riksdagsval. Ett problem som uppmärksammades var partiets förväntade 

vågmästarställning.410  

Flera av de beslut som togs under den borgerliga alliansregeringens tredje år väckte 

debatt. Värnpliktsförsvaret lades i malpåse i juni trots stort motstånd från 

oppositionen.411 Regeringen kom också att kritiseras för beslutet i november att 

                                                      
402 ”2009 började svenskar sprita - Nya orden handlar om svininfluensa, spikmatta och 
teknikutveckling” KvP; ”Kan du glosorna?” AB; ”Några nya ord” DN, samtliga 2009-12-31. Jfr 
Albertsdóttir (2010) s. 214. 
403 Albertsdóttir loc. cit.  
404 Findahl (2009 [digital referens]) s. 5, 10–15. 
405 Albertsdóttir a.a. s. 214.  
406 Oscarson (2010) s. 223.  
407 Demker (2010) s. 224f. Missnöjet gällde enligt Demker ”IPRED-” och ”FRA-lagen” samt de fällande 
domarna i målet mot fildelningssajten ”Pirate Bay”.  
408 Partiet omnämndes så gott som dagligen i pressen. I storstadspressen handlar det om 1867 träffar 
i artiklar 2009-01-01 till 2009-12-31, en siffra som kan jämföras med Piratpartiets 982. 
Mediearkivet/Retriever (2017- [digital referens]) Hämtad 2018-11-10. 
409 AB, SvD och GP 2009-11-15; DN 2009-11-21; Expr 2009-12-02; DI och SDS 2009-12-11; GP och SvD 
2009-12-13; DN 2009-12-18; SvD 2009-12-20; DN 2009-12-27.  
410 Av de 1867 artiklarna i storstadspressen nämnde 127 partiets tänkbara vågmästarställning 
Mediearkivet/Retriever (2017- [digital referens]) Hämtad 2018-11-10. Se exempelvis Olle Lönnéus, ”I 
valkampen blir alla folkhemskramare”, SDS 2009-09-29 och Karin Eriksson och  David Baas, ”Nobbas 
trots väljarstödet”, Expr 2009-10-16. 
411 NE (2010) s. 81f. 
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miljögodkänna den ryska gasledningen Nordstream genom Östersjön.412 En större 

samsyn rådde om Sveriges utökade medverkan i ISAF, den internationella 

truppstyrkan i Afghanistan. Här var endast Vänsterpartiet helt emot, medan den 

övriga oppositionen var splittrad.413 Än större konsensus rådde kring beslutet att 

införa könsneutral äktenskapslag i Sverige, vilket alla partier utom Kristdemokraterna 

stödde.414 Att Sverige andra halvåret 2009 var ordförandeland i EU innebar bland 

annat att den svenska regeringen fick ansvar att företräda unionen vid 

klimatkonferensen i december, men också att representera Europa i andra 

sammanhang, exempelvis vid höstens sameuropeiska satsningar på historiska 

minnesarrangemang.415 

҉ 

Staten som offentlig aktör i den historiekulturella hösten 2009  

2009 kunde uppfattas som ett år då den svenska staten var synnerligen upptagen med 

det förflutna. Särskilt gällde det andra halvåret, då regeringen kom att delta i fyra 

större minnespolitiska arrangemang. En orsak var helt enkelt att det råkade vara 

många jämna år att högtidlighålla. ”Hösten 2009 kommer jubileerna tätt” summerade 

en av ledarskribenterna i det undersökta tidningsmaterialet.416  

Märkesåret 1809 som den långa fredens och frihetens startpunkt   

Den största av dessa minnespolitiska satsningar var Märkesåret, ett mellanstatligt 

program där Finland och Sverige uppmärksammade att det var 200 år sedan den östra 

och västra riksdelen separerades. Märkesåret invigdes av de bägge statscheferna 

under en högtid i Sveriges riksdag den 15 januari 2009 och kom sedan att fortgå i 

bägge länderna året ut. Som mest intensivt var det under hösten, särskilt runt 

årsdagen för freden i Fredrikshamn den 17 september. Den svenska regeringen 

avsatte särskilda medel till Märkesåret och lät en ”Nationalkommitté” med 

utrikesministern som ordförande fördela dessa. Såväl myndigheter som fristående 

organisationer engagerades. Det blev ett brett program på ett flertal orter från 

Haparanda i norr till Hässleholm i söder. Programmet innefattade specialarrangerade 

landskamper i ishockey och fotboll, en festkväll på Dramaten i Stockholm, seminarier 

och utställningar. En musikalisk ”Märkesårsgala” som direktsändes under en helkväll 

i SVT och en specialsektion på bokmässan i Göteborg tillhörde också 

                                                      
412 NE a.a. s. 144, 163. 
413 NE a.a. s. 147. 
414 NE a.a. s. 49.  
415 Järtelius (2010) s. 252f.  
416 ”Vi måste minnas varför 1989 är värt att fira”, DI 2009-08-22.  
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programpunkterna jämte ett stort antal lokala kulturevenemang på temat Finland i 

Sverige. 417 Riksbanken lät prägla en särskild enkrona i 40 miljoner exemplar och ett 

specialfrimärke utgavs (figur 4.2). 

 

 

Figur 4.2 Specialutgåvor av mynt och frimärken 2009 

 

Frimärkets text ringade in de två viktigaste signalorden: fred och frihet. Att den finska 

självständigheten kom direkt ur den svenska krigsmaktens nederlag 1809 var kanske 

något av en förenkling men i Finland kunde firandet ändå länkas till ett första steg mot 

nationell frigörelse. En 84-sidig skrift spreds de finska skolorna för att man där skulle 

uppmärksamma Märkesåret. Titeln var talande: ”Nationen växer fram: vi firar 

autonomin.”418 Att det i Sverige fanns något kluvet i att fira vad som också skulle ha 

kunnat framställas som en katastrofal förlust underströks av Svenska Akademins 

ständige sekreterare Horace Engdahl som höll högtidstalet i samband med 

invigningen. Talet utgick från att det i Sverige fanns en ”kollektiv minnesförlust” om 

händelserna två hundra år tidigare.419 Engdahl ansåg att en viktig orsak var att dagens 

svenskar inte ville befatta sig med sitt krigiska förflutna och att minnet av kriget därför 

inte stämde med den egna kollektiva självbilden: 

Några svenska tidningskolumnister har under det gångna året demonstrerat sin upphöjda 
kosmopolitism genom att i krönikor jubla över att vi förlorade Finland för tvåhundra år sedan, 
att vi äntligen slutade upp med att förtrycka det finska folket och blev en lillnation, som 
överlåter åt andra att göra fula och otäcka saker i världen.420 

Men de offer som tidigare generationers svenskar och finnar gemensamt hade gjort 

under kriget för att undgå att uppslukas av en stormakt var det en snarare en sentida 

generations skyldighet att söka minnas:  

Den fattigarmé som slogs och blödde på Finlands fält 1808 och i norra Sverige 1809, illa 
klädd och svulten, med uselt krut, alltmer underlägsen fienden till antalet och med en ledning 
av tämligen växlande kvalitet [...] dessa krigsmän, och de som födde och stödde dem, hör 
samman med oss som lever idag. De räddade kanske genom sitt motstånd Sverige från att 
dela Polens öde.421 

                                                      
417 Nationalkommittén för Märkesåret (2010 [digital referens]). 
418 Visanti et al (2009).  
419 Engdahl (2009 [digital referens]) s.1. 
420 Engdahl a.a. s. 4.  
421 Engdahl loc cit.  
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Att det fanns ett drag av upplysningskampanj kring ett bortglömt förflutet framkom 

också på andra sätt. En riktad informationssatsning om 1809 genomfördes även i 

svenska skolor, även om genomförandet blev begränsat i jämförelse med den finska 

motsvarigheten.422 Några av de lokala kulturevenemangen handlade om att skapa 

mer kännedom om krigshändelserna 1809. Bakom ett av de mer påkostade stod 

föreningen Interaktiv historia i Umeå.423 Den 19 augusti, på tvåhundraårsdagen av 

slaget vid Sävar, skapade man en reenactment av händelserna. Det var en stor grupp 

aktörer som med hjälp av rekvisita och statister, skådespelare och publik och med 

hovets tre främsta representanter som hedersgäster genomförde en föreställning 

som döptes till ”Sista slaget”. Namnet var medvetet dubbeltydigt. Det var det sista 

slaget i Finska kriget men föreningen betonade också att det var början för den långa 

freden i Sveriges historia:  

Sedan dess har vi varit förskonade från krig. Detta vill självklart föreningen uppmärksamma. 
Det är väldigt ovanligt att ett land haft fred i 200 år, så i detta avseende är Sverige nästintill 
unikt.424 

Att den långa freden fick en framskjuten plats under Märkesåret återkom på flera 

olika sätt. Som ett led i firandet arrangerade exempelvis Umeå universitet 

konferensen Pax Nordica i september. Även om arrangörerna med hänvisning till 1814 

var noga med att 1809 inte var Sveriges absolut sista krig var andemeningen 

densamma, det handlade om ”en i stort sett obruten fredsperiod.”425 Även SVT och 

Utbildningsradion hade ett temaprogram på temat ”200 år av fred” som sändes på 

årsdagen för fredsavtalets undertecknande.426  

Gdansk, Berlin och Stockholm: -39, -89,- 09 

Om det svensk-finska jubileet i första hand kan betraktas som en angelägenhet för 

invånarna i de båda staterna på var sin sida om Östersjön fanns det också i övriga 

Europa anledning att gemensamt uppmärksamma 2009 för jämna årtal. I Gdansk 

deltog stats- och regeringschefer från Ukraina, Ryssland, Polen, Tyskland och 

Frankrike tillsammans regeringsmedlemmar och regeringstjänstemän från 

Storbritannien och USA i en ceremoni som hedrade krigshandlingarnas första 

dödsoffer på 70-årsdagen av andra världskrigets utbrott. I Berlin påbörjades strax 

därpå ett flera månader långt firande med anledning av 20-årsdagen av Berlinmurens 

fall, något som kulminerade med ett stort festarrangemang den 9 november. I 

                                                      
422 Andersson (2012) s. 124-132. Jfr Visanti et al (2009). 
423 Föreningen fick enligt årsredovisningen 1,5 miljoner kronor för genomförandet, en tiondel av 
Märkesårets budget, Nationalkommittén (2010) [digital referens] s. 2f.  
424 Föreningen interaktiv historia (2009 [digital referens]).  
425 Umeå universitet (2009 [digital referens]).  
426 Nationalkommittén (2010 [digital referens]) s. 6. 
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egenskap av EU: s ordförandeland under andra halvåret 2009 var den svenska 

regeringen representerad på statsministernivå i både Gdansk och Berlin. Några större 

avtryck gjorde emellertid inte representationen i regeringens egen redovisning av 

ordförandeskapet.427  

Den svenska regeringen gjorde också den av Europaparlamentet nyinstiftade 

minnesdagen av undertecknandet av Molotov-Ribbentroppakten till en del av sitt 

offentliga program för ordförandeskapet i EU. Här förefaller aktiviteten från 

regeringens sida ha varit något större. Det var första gången sedan 

Europaparlamentet året dessförinnan hade rekommenderat sina medlemsländer att 

uppmärksamma den 23 augusti som officiell, nationella minnesdag för ”stalinismens 

och nazismens” offer. Målet var enligt Europaparlamentet att anknyta till andra EU-

projekt som syftade till att ”förhindra att de brott som begicks av nazisterna och 

stalinisterna upprepas.”428 Till skillnad från de andra två europeiska minnesdagarna 

arrangerades därför en officiell manifestation också i Sverige. Den hölls på 

Norrmalmstorg i Stockholm – en plats som tidigare varit föremål för demonstrationer 

mot förtrycket i öst och där EU-minister Cecilia Malmström var regeringens 

talesperson. På sin blogg beskrev Malmström minnesdagen som en triumf för de 

liberala och demokratiska idéerna. Den 23 augusti 2009 var en dag som gick att koppla 

samman med det som hänt både för 70 och för 20 år sedan. Blogginlägget utgör en 

komprimerad beskrivning av väsentliga delar av 1900-talets historia och där 

minnesdagen uppfattas som en slutgiltig seger över fasorna under katastrofernas 

århundrade:  

Idag firas den internationella dagen för att hedra offren för kommunismen och 
nationalsocialisnmen [sic] och för att fira Europa återförening. Det är Europaparlamnetet [sic] 
och Europarådets parlamentariska församling som tagit initiativ till denna minnesdag. Det är 
ett utmärkt initiativ och passar bra att högtidlighålla just idag, precis 70 år efter Molotov-
Ribbentorppakten [sic] som ledde till andra världskriget och förintelsens fasor. 

Vi högtidlighåller också att det är 20 år sedan Berlinmuren revs av frihetsrusiga människor 
och att det europeiska enandet inleddes. Det är fantastiskt att forma [sic] kommunistiska 
diktaurer [sic] nu är EU-medlemmar. Att Tjeckien ledde EU i våras och att Europaparlamentet 

har en polsk talman är i sanning ett bevis på att Schumans idéer och segrat över Stalins.429 

                                                      
427 Skr. 2009/10:174. 
428 Europarlamentet 2008:0044. Ordvalet “stalinism” i stället för kommunism var en kompromiss 
eftersom det fanns ett motstånd mot att jämföra nazismen och kommunismen som ideologier. Jfr 
Karlsson (2010) s. 323–336. 
429 Malmström, (2009 [digital resurs]). Vi kan notera att Malmström här talade om ”kommunism och 
nationalsocialism”, inte om stalinism. Ordvalets ideologiska laddning aktualiserades också i Sverige i 
samband med debatten om det så kallade historikeruppropet 2008. Jfr Lundell (2011) s. 11–23.  
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Den bakåtblickande framtidsmodellen – ett tema i riksdag och departement 

Ord som fred, frihet och demokrati markerades alltså i de offentliga programmen och 

i de politiska ledarnas tal. Denna tematik återfinns också i andra statliga dokument 

från 2009. När regeringens Globaliseringsråd lämnade sin slutrapport i juni 2009 

underströks sambanden mellan den svenska historiens långa fred och Sveriges 

gynnsamma läge i en globaliserande tid. Det fanns i det avseendet ett behov av att 

föra ut Sveriges fredliga hållning som förebildlig inför omvärlden:  

Sveriges senaste krig utkämpades 1814. Vi har alltså 195 år av fred bakom oss. Knappast 
något annat land i världen har under denna tid haft en så lång fredsperiod. På samma sätt 
som krig kan prägla ett folk och inställningen till den egna nationen kan förmodligen fred göra 
det. [---] Det som utifrån kan uppfattas som ett långsamt och formalistiskt drag i det svenska 
samhället har ofta handlat om att bygga institutioner för fredliga samhällsförändringar. 
Sverige har haft en stor förmåga att klara av tidigare stora omställningar. Det är viktigt när 
globaliseringen gjort förändringsförmågan till en nödvändig förutsättning för tillväxt.430 

Plikten att vidmakthålla och överföra ett gemensamt minne till en ny generation utan 

direkta erfarenheter av den förflutenhet som uppmärksammades i årets 

minnesceremonier blev också ett inslag i riksdagsdebatten. Här återkommer tanken 

på lärdomar från det förflutna och plikten att minnas. De institutioner som skapats 

för att vidmakthålla fred, frihet och demokrati byggde på erfarenheter från det 

förflutna. Utan kännedom om denna historiska bakgrund blev den nuvarande 

världsordningen skör. Ett tydligt exempel på en argumentation med detta innehåll var 

en motion av moderaten Gustav Blix och gällde Sveriges särskilda ansvar för 

bevarandet av Auschwitz-Birkenau: 

Idag är Auschwitz-Birkenau ett av världens viktigaste minnesmärken. [---] Att minnas 
Förintelsen är inte ett polskt ansvar. Det är ett ansvar hela mänskligheten bär tillsammans. 
Det är ett minne som måste bevaras för att vi för all framtid ska kunna se vad som händer 

om barbariet får fritt spelrum. Sverige har ett lika stort ansvar som Polen för detta.431 

Att detta var särskilt viktigt för Sverige kopplades också till ett problematiskt förflutet, 

något som annars inte var ett framträdande drag i det studerade materialet. Tanken 

på att kompensera för det förflutnas ”utanförskap” genom ett ökat ansvarstagande 

ligger emellertid i linje med tanken på Sverige som ett fredens och demokratins 

föregångsland:  

                                                      
430 Ds 2009:21, s. 84. Jfr motion till riksdagen, 2009/10:Kr227 Resurscentrum för fred och global 
utveckling av Désirée Pethrus Engström (kd) 2009-10-01 och den delvis likalydande motionen 
2009/10:Kr2 Resurscentrum 1814 för fred och global utveckling av Peter Rådberg m. fl. (mp) 2009-10-
02 för en liknande argumentation om spridning av svenska erfarenheter till andra länder. 
431 Motion till riksdagen, 2009/10:U347, Svenskt bidrag till bevarandet av Auschwitz-Birkenau, Gustav 
Blix (m). Jfr också argumentationen om betydelsen av minnet av det förflutna i motion 2009/10:K276 
Europadagen som allmän flaggdag av Karin Granbom Ellison m.fl. (fp) och i motion 2009/10:K409 
Minnesdag för Raul Wallenberg av Birgitta Ohlsson m. fl (fp) samt i motion 2009/10:Kr299 Kunskap om 
Förintelsen av Agneta Berliner m. fl. (fp). 
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Sverige bör vara ett föregångsland när det gäller donationerna för att rädda Auschwitz-
Birkenau.[---] medan Förintelsen och andra världskriget pågick så förhöll sig Sverige neutralt. 
Vi tog inte ställning. Gradvis har vi nu alltmer tagit ställning för humanism och i dag har 
Sverige förbundit sig att ingripa om det återigen inleds ett folkmord någonstans på jorden. 
Men det bästa sättet att stoppa nya folkmord är att förebygga dem genom att lära av 
historien.432 

Att lära av historien var också ett tema då den globala finanskrisens utbrott 2008 

behandlades. Att samtiden beskrevs som särskilt osäker och svårbedömd gjorde 

jämförelsen viktig. I inledningen till den svenska regeringsförklaringen hösten 2009 

blev detta särskilt tydligt: 

Den storm som skapades i spekulationens namn drog ned hela världen i den värsta kris vi 
sett sedan depressionen på 1930-talet. Den fick världsekonomin i gungning och hela länder 
på fall. Den drabbade internationella banker i New York, men också småföretagare i Nybro 
och kvartersbutiken i Nyköping.433 

Även Sverigedemokraternas framgångar sattes i mellankrigstidens tolkningsram där 

konfliktnivån tänktes bli höjd i en tid av ökad ekonomisk otrygghet. Det gjordes också 

kopplingar till de ökade motsättningarna i övriga Europa där folkomröstningen om 

minareter i Schweiz föranledde riksdagsledamoten Birgitta Eriksson (s) att ställa en 

enskild fråga till regeringen om svenska åtgärder. I sitt svar menade utrikesminister 

Carl Bildt att man redan agerat kraftfullt genom ett ”ordförandeskapsuttalande i 

Europarådets ministerkommitté” men medgav samtidigt att det var bekymmersamt 

med den ökande misstron mot islam och muslimer i ett Europa som måste vara öppet 

för alla, oavsett religion.434 En uttalad tankefigur som återfanns i det offentliga 

samtalet på statens arena var att minnespolitik kunde ses som ett recept mot den 

osäkerhet som samtiden och tecknen på likheter med det förflutna uppvisade. När 

den folkpartiske riksdagsledamoten Hans Backman ställde en enskild fråga till 

regeringen om inrättande av en minnesdag för Raul Wallenberg var ett viktigt 

argument framgångarna för Sverigedemokraterna:  

Inte minst i dag, när partier som Sverigedemokraterna knackar på dörren i allt fler kommuner, 
och kanske också Sveriges riksdag, känns det viktigt att lyfta fram personer som stått emot 

tidens anda och agerat modigt utifrån sitt hjärta.435 

Socialdemokraten Ameer Sachet motionerade i september 2009 om ”en översyn av 

Sveriges historia”. Motionens innebörd var att riksdagen skulle ta initiativ till en bred 

akademisk debatt om svensk historia som skulle ge ”tydliga bidrag till en utveckling 

av historieämnet i både grund- och gymnasieskolan.” Argumenten om historisk 

kunskap som skydd mot en främlingsfientlig opinion var snarlika de Backman förde 

fram:  

                                                      
432 Motion till riksdagen, 2009/10:U347. 
433 Sverige. Regeringen (2009). Regeringsförklaring avgiven 2009-09-15. 
434 Riksdagens protokoll 2009/10:336. 
435 Riksdagens protokoll 2009/10:244.  
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En bred, kritisk och problematiserande debatt om den svenska historien skulle också 
förhindra att den kidnappas av trångsynta och nationalistiska intressen med en felaktig och 
förljugen historieskrivning. [---] Avslutningsvis behöver också ”nutidshistorien” genomlysas. 
Hur har migrationsströmmarna påverkat 1800-talets utvandring och 1900-talets invandring? 
Varför blev Sverige, trots statskyrka och starka väckelserörelser, ett av världens mest 
sekulära länder? Varför har kvinnofrigörelsen kommit längst i de nordiska länderna? Varför 
har Sverige hitintills förskonats från främlingsfientliga partier och rörelser, och har det något 
samband med att trettiotalsfascismen aldrig fick något fäste? Om vi i Sverige lär oss förstå 
oss själva och vårt land bättre utifrån olika aspekter på ”svensk” historia så kommer det att 
främja en ”svenskhet” som är baserad på mångfald och tolerans..436 

Det var inte bara den osäkra samtidens tecken i form av historisk okunskap, glömska, 

konjunkturnedgång, global finanskris och tilltagande högerpopulism, som var 

problematiska på statens arena. I riksdagen användes både det nära och mer avlägset 

förflutna som argument då riksdagen debatterade beslutet att lägga värnplikten i 

malpåse. Tecken på en ny geopolitisk dagordning fanns i kölvattnet på det kortvariga 

kriget mellan Georgien och Ryssland 2008.437 Ännu tydligare spelade tankar om en ny 

världsordning in i debatten om Sveriges engagemang i Afghanistan, något som togs 

upp till förnyad omprövning i riksdagen sedan regeringen begärt en utökning av 

antalet svenska soldater i enlighet med den nya strategiska upptrappning som skett 

på USA:s initiativ. Här fanns betydande åsiktsskillnader. Av protokollet i det 

sammansatta försvars- och utrikesutskottet framgår emellertid att majoriteten ansåg 

kopplingen till den nära historien med 11 septemberattentaten var stark. I ett lite 

längre tidsperspektiv betonades kopplingen dels till FN och folkrättsprinciper och att 

dessa skulle förpliktiga Sverige att delta, inte minst eftersom ett tillbakadragande var 

ett framtidshot på global nivå.438  

Ett ännu mera omfattande framtidshot var klimatförändringarna. I partiledardebatten 

den 14 oktober underströk miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand hur viktigt det 

var att Sverige bidrog till en lösning vid FN:s kommande möte i Köpenhamn: 

Vi har bara några år på oss att vända utvecklingen globalt när det gäller klimathotande 
utsläpp. Världens ledare har denna fråga i sina händer i Köpenhamn på FN-toppmötet om 
klimatet i december. [---] Herr talman! Den största utmaningen framöver är att kunna 
kombinera en politik för att rädda klimatet med att kunna skapa jobb under finanskrisen.439 

Att det alltså var möjligt att bemästra såväl finanskris som klimathot var något som 

förenade opposition och riksdagsmajoritet, även om det fanns olika syn på vilken 

tyngd frågorna hade. Tilltron till Sveriges roll som ansvarstagande och förebildlig aktör 

var också något som kom tillbaka några veckor senare i riksdagsdebatten:  

Ambitionen är att Sverige ska vara ledande för hållbar utveckling när det gäller både vad vi 
gör här hemma och vad vi gör internationellt.[---] Det har i debatten här innan förts en 

                                                      
436 Motion till riksdagen 2009/10:Ub221.  
437 Riksdagens protokoll. 2008/09:131.  
438 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2009/10:UFöU1. 
439 Riksdagens protokoll 2009/10:13.  
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diskussion om klimatfrågorna. Låt oss gå tillbaka några veckor i tiden och se vad som har 
hänt. På miljörådet för ungefär två veckor sedan var Sverige drivande i rollen som ordförande 
för EU för att få EU att ytterligare flytta fram positionerna och för att få EU att hamna i en 
situation där man kan sätta press på till exempel USA och Kina. [---] Som sagts innan är 
miljömålen ett viktigt verktyg för svensk miljöpolitik. Det är en tydlig målstruktur som ger en 
effektiv styrning och utveckling av miljöpolitiken. Som framförts här innan är det övergripande 
målet att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i 
Sverige är lösta.440 

Man kan konstatera att varken regering eller opposition inte heller då det gällde de 

framtida hoten uppfattade det som något som skapats i Sverige. Klimathotet var 

något som ”världens ledare har [...] i sina händer”, och Sverige är ”drivande i rollen 

som ordförande i EU” för att få EU att sätta press på USA och Kina. För svenskt 

vidkommande är de stora problemen snart lösta. 

Att hantera oro på statens scener – en tradition i det offentliga samtalet 

Att vara svensk innebär för många att vara stolt över det fredliga samhällsprojektet.441 

Att denna självbild också kan förpackas av stater som en vara och ställas ut på en 

världsmarknad kan tolkas som en del av tidstypisk och ”global nationalism”442 Ett 

tredje sätt att betrakta det som analyserats här i ett lite längre och diakront 

historiekulturellt perspektiv är att se det som ett fullföljande av en svensk, offentlig 

självbild i det offentliga samtalet under det sena 1900-talet. Enligt historikern Sverker 

Oredsson är det ett generellt drag i denna att undvika hot från omvärlden, vara rädd 

om naturens resurser och att finna lösningar på konflikter utan att tillgripa våld.443  

҉ 

Ett nedslag i storstadspressens historiekulturella höst  

Hur såg man då i de åtta undersökta storstadstidningarna på Sverige under denna 

finanskrisens och de många historiska jubileernas höst? I det följande behandlar jag 

först pressens reaktioner på de fyra minnesceremonierna och tar sedan upp några 

andra diskussioner som också aktualiserades på statens arena.  Den första delen i det 

här avsnittet (om minnesceremonierna) fokuserar det förflutna. Den andra delen (om 

SD och finanskrisen) har sitt centrum i nuet och den sista (om terror och klimat) i 

framtidsperspektiven.  

Som i alla historiekulturella yttringar blir emellertid tidsperspektiven ständigt 

överlappande. Vad man väljer att ”gräva” fram ur de förflutna erfarenhetsrummen 

                                                      
440 Riksdagens protokoll 2009/10:23.  
441 Jfr Danielsson Malmros (2012) passim.  
442 Østergaard (2015) s. 127–151. Jfr Hettne, Sörlin & Østergaard (2006).  
443 Oredsson (2003) s. 359-376.  
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och vad som utgör förväntningshorisonterna kan skifta snabbt, från en situation till 

en annan.444 Skribenternas personliga hågkomster blandas med politiska och 

moraliska ståndpunkter. Ändå kan det finnas huvudlinjer och mönster, både i det här 

avsnittet om tidningarnas texter och i det förra om statens. Och det är dessa som 

kapitlet till sist syftar till att söka urskilja. 

Det förflutnas fasor – de fyra minnesceremonierna i tidningsklippens spegel 

Att svenskarna hade dålig kännedom om 1809 var ett ledmotiv som varierades i flera 

av tidningarnas texter om Märkesåret. Under rubriken ”Smällar och krutrök” 

berättade exempelvis Dagens Nyheters reporter om den ”reenactment” som jag 

nämnde i det förra avsnittet:  

Ratan och Sävar. Det small, dundrade och osade krutrök i Sävar i går. Svenska och ryska 
soldater i tidstypiska munderingar drabbade samman – och precis som för 200 år sedan 
förlorade Sverige striden och därmed hela Finland. Att Sverige har haft fred i 200 år är känt. 
Men hur många vet att de sista striderna en svensk armé har utkämpat på svensk mark stod 

i Sävar och Ratan i Västerbotten den 19 och 20 augusti 1809?445 

Tidningstexten utgår alltså från att föreställningen om den långa freden är 

väletablerad hos läsekretsen, men att människor i gemen har dålig kunskap om 

bakgrunden. På så sätt speglar den här och en del andra tidningstexter statens 

upplysningsprojekt relativt okritiskt, och ställer sig på sätt och vis bakom idén om att 

sprida kunskap om något som är okänt. Det gällde också det finska huvudintresset av 

Märkesåret, tanken om den begynnande självständigheten.446 Många gånger togs 

också bristen på kännedom för given och markerades genom olika 

faktasammanställningar där läsaren informerades om Märkesårets historiska 

bakgrund.447 När tidningarna beskrev de två helkvällar som SVT respektive UR lade på 

att uppmärksamma 1809 var den kunskapsförmedlande aspekten betonad. Samma 

sak gällde den under hösten sända serien ”1809” i 16 avsnitt om 20 minuter med 

författaren Christofer O´Regan som programledare. 448.  

I en debattartikel tog statsvetaren Mats Bergqvist okunskapen som utgångspunkt för 

ett längre resonemang. Här fördjupas problematiken kring ”glömskan”. Orsaken var 

enligt Bergqvist inte folkets okunnighet utan att förlusten var så stor att den mentalt 

inte kunde hanteras av de ledande kretsarna i Sverige i början av 1800-talet. Det blev 

                                                      
444 Jfr Koselleck (2004) s. 171ff.  
445 ”Smällar och krutrök när kriget återvände till byn”, DN 2009-08-20.  
446 ”Kaxigt Finland visar upp sig”, DN 2009-08-28; ”Finland uppstod ur svensk katastrof”, SvD 2009-09-
17. 
447 ”Märkesårsfest på Gärdet”, SvD 2009-09-20; ”Svenskt fiasko 1809 räddade finska kulturen”, DN 
2009-09-18; ”Finlands sak är fortfarande vår”, GP 2009-09-08; ” Fredlig delning firas”, GP 2009-08-29. 
448 Exp/KvP 2009-08-30; DN 2009-09-17; Metro 2009-08-28. 
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tabu att tala om nederlaget och sedan dess hade det förblivit bortglömt.449 I en annan 

text som tangerade samma idé beskrev journalisten Torgny Nordin hur han kommit 

tillrätta med sin egen brist på kunskap tack vare Märkesåret. Men här återfinns också 

en viss ironi, och man anar en kritisk ton till hela arrangemanget, framför allt en 

undran om varför det nu hade blivit så viktigt: 

[...] skall vårt förhållningssätt till Finska kriget och dess följder beskrivas med ett enda ord 
måste det bli: bortträngning. I dag behöver man dock bara vända på slantarna – nya 
enkronan och tvåeuron - för att inse att bortträngning inte längre tycks gälla som norm i vårt 
förhållningssätt till det som även brukar kallas förlusten av Finland. Från allra högsta håll har 
nämligen det så kallade Märkesåret 1809 utlysts vilket resulterat i en formlig explosion med 
det mesta från tv-sända galakvällar till en, som det verkar, aldrig sinande ström med böcker 
och skrifter och utställningar som vrider och vänder på hur vissa händelser och 
personligheter - i synnerhet kungar och höga militärer - förhöll sig till nationssplittringen.450 

Dagen efter SVT:s Märkesårsgala kunde läsarna i Expressen/Kvällsposten läsa en 

recension av tv-krönikören Anders Björkman där frågan om det meningsfulla i 

arrangemanget också sattes ifråga:  

Hur firade ni Märkesåret i går? Med bastubad och Koskenkorva? Själv firade jag och SVT 
med Kalevala, Sibelius, tango och "Säkkijärven polka”. Märkesårsgalan. Ingen säljande titel, 
precis, som SVT gett gårdagens direktsända underhållning från Berwaldhallen i Stockholm. 
Men festligt var det och på läktaren satt kronprinsessan Victoria och applåderade så kraftigt 
att hon fick rätta till förlovningsringen. Märkesåret kallas det, 1809, och firas i år av Finland 
och Sverige. Ingen verkar veta riktigt vad det innebär mer än att det är 200 år sedan Finland 
slapp vara en bit av Sverige - och i stället blev en bit av Ryssland. Claes Elfsberg, klädd som 
en nyhetsuppläsare av årsmodell 1809, inledde med en rapport om det politiska läget. Sedan 
brakade Sveriges Radios symfoniorkester loss med finska artister.451 

På samma kritiska linje var litteraturvetaren Petter Bjerregaard som i en krönika i 

Sydsvenskan frågade sig vad Märkesåret egentligen betytt och i så fall för vem:  

För politiker, historiker och litteraturvetare har det inneburit föredrag, seminarier och artiklar, 
däremot inte så mycket för vanligt folk: det har varit kungabesök och iscensättningar av 
slagfälten från kriget 1808-1809 med tidsenliga kostymer och muskedunder - historisk 

kitsch.452 

Att utkomsten av finska kriget trots allt kom att bli mycket gynnsam, framför allt med 

tanke på den långa freden, var en del av budskapet i flera av de texter som jag hittills 

analyserat. I några fall blir den lyckosamma skilsmässan också ett huvudsakligt ärende 

för skribenten. Ett tydligt exempel på det var historikern Ainur Elmgrens debattartikel 

som publicerades i Expressen på årsdagen för freden. Elmgren framförde flera 

kontrafaktiska argument bakom sitt påstående. Utan Fredrikshamnsfreden skulle 

Sverige för det första ha kunnat bli en arena för ett ”etniskt inbördeskrig” under 

nationalismens århundrade om Finland ännu varit en del av riket. Utan 

                                                      
449 ”Finland uppstod ur svensk katastrof”, SvD 2009-09-17. 
450 ”Finlands sak är fortfarande vår”, GP 2009-09-08. 
451 ”TV WEBB-TV MOBIL-TV”, Expr/KvP 2009-08-30. 
452 ”Särboländer”, SDS 2009-09-17.  
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fredsöverenskommelsen 1809 hade Sverige inte heller haft Finland som buffertstat 

mot stormakten Ryssland. Det var så den långa freden uppstått:  

[...] kanske gjorde Ryssland oss faktiskt en tjänst genom att knipa Finland . För genom den 
landförlusten betraktades Sverige inte längre som en stormakt och kunde slippa dras in i de 
kommande krigen. Svenskarna slapp också en lång landgräns mot mäktiga Ryssland. Med 
Finland som buffert mot öster har Sverige åtnjutit en närmast världsunik fredsperiod, något 
som finländare gärna och ofta påminner om.453 

Även om tonen på många sätt var seriös fanns det också något lättsamt och 

underhållande drag över hela debattartikeln, något som blir särskilt tydligt i 

avslutningen:  

Genom att förlora Finland vann Sverige samtidigt en god granne, trots en del gnabb och 
tjuvnyp under årens lopp. Men även om förlusten av Finland kan ha varit det bästa som hänt 
Sverige, var nog 1809 rent sportsligt en flopp. För tänk vilket sjujävla hockeylag svenskar och 
finnar hade kunnat mönstra tillsammans i VM.454 

Detta nedtonade drag i fråga om nationell identitet förekommer också i andra 

tidningstexter i materialet där förhållandet mellan Sverige och Finland beskrivs som 

ett ”strävsamt” gammalt par och där det gemensamma i det förflutna också ger en 

gemenskap i samtid och framtid.455 Det är alltså påfallande låg konfliktnivå i de 

undersökta texterna. Mycket är skrivet antingen som seriösa historiska reflektioner – 

men befinner sig då i allmänhet långt från nuet och engagemanget gäller snarare den 

historiska forskningen eller de slutsatser som går att dra om orsaksresonemang – eller 

som underhållande texter, inte sällan författade i ett smått ironiskt tonläge. Det 

förekommer kritik mot arrangemanget men någon i debatt i form av meningsutbyte 

har jag inte funnit. Endast en av de undersökta sju tidningarna nämner Märkesåret i 

en ledartext under tidsperioden, men då handlar det snarast om 

regeringsförklaringens innehåll.456 Från arrangörshåll skrev man också i en 

utvärdering av Märkesåret att man iakttagit en viss kritik mot projektet i pressen och 

att effekterna i alla led inte riktigt varit dem man avsett.457  

Stockholm den 23 augusti 2009 – ett evenemang som gick nästan spårlöst förbi 

Av de fyra undersökta minnesarrangemangen under hösten 2009, var det den 

nyinstiftade manifestationen till minne av Molotov-Ribbentroppakten, som gjorde 

                                                      
453 ”Förlora Finland det bästa som hänt oss”, Expr 2009-09-17. 
454 Loc cit.  
455”Särboländer”, SDS 2009-09-17;”Finlands sak är fortfarande vår”, GP 2009-09-08. 
456 Per Gudmundson, ”Ett år då alla ska få vad de vill ha”, SvD 2009-09-16. 
457 I Nationalkommitténs verksamhetsberättelse (2010 [digital referens]) s. 13, konstateras att 
uppmärksamheten varit relativt god i pressen men att ”mediekunskapen om Märkesåret initialt var 
svag, ibland t.o.m. ifrågasättande.” Jfr Kansteiner (2002) om generella svårigheter för minnespolitiska 
satsningar och Andersson (2012) för beskrivningar av svårigheterna för den svenska skolsatsningen på 
Märkesåret.  
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minst avtryck i det undersökta tidningsmaterialet. Utöver en notis i Metro458 och två 

ledartexter, en i Dagens Industri och en i Svenska Dagbladet, nämns den över huvud 

taget inte i de åtta storstadstidningarna. Den tematik som minnesdagen skulle 

uppmärksamma enligt beslutet i Europaparlamentet 2008, det samfällda 

avståndstagandet av ”stalinism och nazism” blir därför endast en smal strimma i den 

historiekulturella hösten 2009, så som den speglades i dagstidningsmaterialet.459  

Gemensamt för de två ledartexterna är avsaknad av debatt, trots en polemisk ton. 

Eftersom några motröster inte förekommer i materialet får texterna snarare 

karaktären av att vara åsiktsdeklarationer. Emellertid kan man just genom den 

polemiska tonen också ana den tänkta åsiktsmotståndaren som någon som över 

huvud taget motsätter sig jämförelser till nazismens illdåd.460 Det är värt att notera 

att det varken i regeringens egen programförklaring eller i någon av dessa texter 

förekommer den av Europaparlamentet överenskomna benämningen ”stalinism” 

utan att det genomgående talas om kommunism. Ett annat drag i texterna är oron för 

glömskan, något som för övrigt förenar texterna om den 23 augusti med de som 

handlade om 1809. Skillnaden är att det verkar vara mer som står på spel här: 

Att uppmärksamma nazismens och kommunismens brott på samma dag är inte att förringa 
någondera. Tvärtom, det är att påminna om att människors frihet och värdighet kan hotas 
från olika håll. [---] Totalitära och auktoritära regimer har präglat Europas 1900-tal. Det har 
varit fascister, nazister och kommunister. Människovärdet har satts ur spel oavsett vilken  
totalitär ideologi som har legat till grund för makten. Europaparlamentets resolution om 
minnesdagen, som antogs med bred majoritet i våras, poängterar att minnena av Europas 
tragiska förflutna måste hållas vid liv i syfte att hedra offren, fördöma förövarna och lägga 
grunden till en försoning som baseras på sanning och hågkomst. Ju mer man vet om 
bakgrunden, med desto större glädje och ödmjukhet kan man fira de 20-årsminnen av 
frigörelsen som inträffar i höst. [---] Av EU:s 500 miljoner invånare har de flesta inga egna 
minnen av sönderslitande krig. En stor ungdomsgeneration saknar också minnen av hur det 
var att leva i Europa före murens fall. Det är inte länge sedan alla människors lika värde och 
rätt till frihet och demokrati var en osannolik dröm i Europa. Vi måste hålla minnet levande för 
att förstå värdet av det som har uppnåtts. Och vikten av att gå vidare.461   

Gdansk den 1 september 2009 –sprickor i den enade EU-fasaden   

Rapporteringen kring minnesdagen för andra världskrigets utbrott fick ett betydligt 

större genomslag i storstadspressen än 23 augusti-manifestationen. Alla de åtta 

undersökta dagstidningarna skrev om ceremonin, och flera av tidningarna hade 

                                                      
458 ”Offer för folkmord hedrades”, Metro 2009-08-24. 
459 Ytterligare en text förekom, senare under hösten då Claes Arvidson återkom med en ledare på 
samma tema: ”Inget försonande med kommunismen”, SvD 2009-11-01. 
460 Lundell (2011) passim. Jfr Karlsson (2010) s. 349–375. 
461 ” Vi måste minnas varför 1989 är värt att fira ”, DI, 2009-08-22. Jfr Claes Arvidsson, ”Nu behöver de 
inte springa för livet”, SvD 2009-08-23.  
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dessutom både före och efter 1 september andra artiklar om krigsutbrottet och dess 

betydelse för Polen.  

Här finns det ett par tendenser som är värda att notera. Den ena är att 

beskrivningarna av själva ceremonin närmast entydigt betonade konsensus och vilja 

till försoning. Här var Sveriges medverkan en inte sällan starkt framskriven detalj 

samtidigt som det gemensamma, övernationella EU-perspektivet var tydligt. Den 

andra tendensen var tidningarnas avslöjanden om att enigheten i själva verket inte 

var så total, att det fanns sprickor i den enande fasaden. Framför allt gällde det 

Rysslands och Tysklands medverkan i ceremonin, vilket kunde sättas ifråga i Polen. 

Här var i stället nationella perspektiv framträdande. 

   
 

Figur 4.3 Paratextuella budskap i grafisk design. SvD respektive DN 2009-09-02 

 

Ett tydligt exempel på spänningsfälten mellan det nationella och det övernationella 

EU-perspektivet är Svenska Dagbladets rapportering. Det syns också i tidningens 

grafiska arrangemang av nyhetsartikeln där ett uttalande av Fredrik Reinfeldt sätts i 

ett blockcitat med ett infällt foto, se figur 4.3. Att blockcitatet avslutades med 

angivande av nationalitet och statsminstertitel kan rimligen inte tolkas som en 

upplysning till läsarna. Snarare måste det förstås som tidningens vilja att återge ett 

officiellt uttalande, ett koncentrat av vad som kan uppfattas som Sveriges röst i den 

församlade europeiska gemenskapen. Det var också möjligt att ställa bredvid 

uttalandet av Merkel, som fick samma slags presentation. Citaten har emellertid olika 

”vi”. I Merkels fall handlar det om ett entydigt nationellt ”vi” medan det hos Reinfeldt 

snarare förefaller handla om Sveriges och EU:s gemensamma minnesplikt.  
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Enligt artikeltexten fanns det också på andra sätt en stark emfas på lärdomar från det 

förflutna i Reinfeldts tal. Men i denna del av texten markeras samtidigt att det är som 

EU:s företrädare han uttalar sig. Det nationella och det europeiska budskapet 

förefaller sålunda smälta samman i en gemensam tanke i artikelns text:  

Aldrig mer. Aldrig mer ett krig! Det var grundtanken i det europeiska projektet, sa Reinfeldt 
som talade i egenskap av ordförande för EU.462  

När Reinfeldts tal refererades i Sydsvenskan samma dag var balansen mellan det 

nationella och det europeiska också ett viktigt motiv. Men här beskrevs Sveriges 

neutralitet – den långa freden och utanförskapet – som en paradox: 

En av ceremonins åtta talare var statsminister Fredrik Reinfeldt. Genom turordningen för 
EU:s roterande ordförandeskap blev det han, representanten för ett land som inte delar de 
flesta andra nationers smärtsamma minnen, som talade för gemenskapens demokratiska 
Europa.463  

En central punkt i några av tidningstexterna var att Tysklands förbundskansler 

oförbehållsamt tog på sig ansvaret inte bara för krigsutbrottet utan också för det 

lidande som Tyskland åsamkat omvärlden. Det framgick bland annat av det tidigare 

återgivna blockcitatet, men också på andra sätt:  

Tysklands förbundskansler Angela Merkel framhöll att Tyskland erkänner sitt ansvar fullt ut. 
"Det finns inte ord att ens tillnärmelsevis beskriva krigets lidanden och Förintelsen", sa 

hon.464 

Men i flera fall fanns det alltså i reportagen också en bristande överensstämmelse 

mellan försonande gesterna i de historiska ceremoniernas innehåll och bilden av de 

personer som genomförde dem. Ett exempel på detta var att Merkel förutom att ta 

ansvar för de tyska övergreppen också påpekade att även tyskar kom att drabbas av 

kriget och dess följder, något som SvD valde att särskilt lyfta fram i det förut 

behandlade blockcitatet. Flera tidningar rapporterade också den ryska och tyska 

närvaron inte var självklar i Polen, något som exempelvis tydligt framgår av 

rubriksättningen i Dagens Nyheter, i stark kontrast till bilden av statsmännens 

deltagande i minnesceremonin (se figur 4.3). Att den polske presidenten jämförde den 

nazistiska förintelsen av judar med den sovjetiska massakern på polska officerare i 

Katyn var inte heller bara kontroversiellt för Ryssland, eftersom jämförelsen också 

riskerade att minska betydelsen av Förintelsen.465 

                                                      
462 SvD 2009-09-02. Jfr DN 2009-09-02 där Reinfeldt citeras ”Vi har samlats för att minnas den mörkaste 
tiden i mänsklighetens historia. Att minnas är nödvändigt för att historien inte ska upprepa sig [...]”.  
463 SDS 2009-09-02. Jfr ”Vi orsakade ett oändligt lidande”, Metro 2009-09-02. 
464 SvD 2009-09-02. 
465 Expr; AB; GP; DN; SvD 2009-09-02. Konflikten gällde också Rysslands ambivalenta syn på Molotov-
Ribbentroppakten. Men bilden i tidningarna är inte entydig. I DN berättas att Putin i ett brev till sin 
polske kollega några veckor innan ceremonin skulle ha beskrivit Katynmassakern ”som ett brott”. 
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Berlin den 9 november 2009 – en fest för slutet eller för början?  

I tidningarnas texter runt 9 november återgavs inte motsättningar i den offentliga 

eliten som till skillnad från fallet i Gdansk snarast framstod som talande med en röst. 

Sveriges regering nämndes inte i tidningarnas reportage, trots att man också där var 

med i egenskap av EU:s ordförande. En bidragande orsak var troligen att Reinfeldt här 

inte tillhörde talarna vid själva ceremonin. En annan viktig skillnad mot reportagen 

från Gdansk var också att själva ceremonin gav intrycket av fest i Berlin. Medan -39 

handlade om sorg och förlust, och kanske om stigande spänningar mellan deltagarna, 

signalerade -89 glädje och befrielse. Tidningarna bildsatte i flera fall med 

festfyrverkerierna över Brandenburger Tor.  

Ett tydligt exempel på feststämningen var ett reportage i Göteborgs-Posten. Här blev 

den raserade Berlinmuren också en grund för en stark framtidsoptimism. I tidningens 

citat av den tyske presidentens tal var 1989 startpunkten för en helt ny värld:  

Folk dansade på muren och efteråt var världen en annan plats, sade Tysklands president 
Horst Köhler i ett tal till de utländska gästerna.466  

Tidningen berättade att flera av dem som beskrivits som huvudaktörer vid 

omvälvningarna 1989 personligen närvarade i minnesceremonierna. På förmiddagen 

den 9 november företog Merkel en symbolisk promenad tillsammans med Michail 

Gorbatjov och Lech Wałęsa på platsen för den först öppnade passagen. Wałęsa hade 

också tilldelats rollen att senare på kvällen få välta den första sektionen i en 

dominokedja av murkopior i frigolitplast, uppställda på en central del av den gamla 

murens plats. Merkel betonade i tidningens citat av hennes tal att det handlade om 

frihet:  

Den 9 november 1989 markerar en lyckodag för Tyskland och hela Europa[...] Frihet [...] är 
det mest värdefulla elementet i vårt politiska och sociala system. Utan frihet finns ingen 
demokrati.467  

Men tidningsreportaget återgav också att Merkel även i detta tal samtidigt påminde 

om att den 9 november är ett annat märkesdatum i tysk historia, den för 

Kristallnatten.468 I just detta reportage blev ceremonin alltså i sin helhet beskriven 

som flera skikt av samtidigheter där den nazistiska erfarenheten och Berlinmurens fall 

kunde betraktas med utgångspunkt i ett från det förflutna befriat nu: 2009 hade 

lämnat hela den katastrofala 1900-talshistorien bakom sig. 

                                                      
466 GP 2009-11-10. 
467 Loc. cit. 
468 Loc. cit. Jfr med reportagen i SvD; AB och Expr 2009-11-09. 
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Skildringarna innefattade också  i flera fall problem i samtiden. Här handlade 

konfliktlinjerna snarare om människor utanför de ledande politikernas krets och om 

olika positioneringar på de egna debattsidorna. Ett tydligt exempel är Aftonbladets 

kulturjournalist Petter Larsson som i en krönika skriven på plats rapporterade att 

många Berlinbor enligt honom upplevde sig som utestängda från firandet genom 

polisens avspärrningar runt Brandenburger Tor, där det av säkerhetsmässiga skäl var 

ett begränsat antal deltagare: 

Men på gatorna runt omkring driver tusentals planlöst runt i regnrusket. På vederbörligt 
avstånd från sin egen fest - och sina folkvalda. Det blir som en iscensättning av den moderna 
makten: kändispolitikerna på scen, mediebolagen på hedersplats, lagom mycket folk som 
kan jubla på tv och ge ett sken av folkfest. Och polisavspärrningar mot dem som inte behövs 

för att illusionstricket ska fungera.469 

Flera debattartiklar, krönikor och reportage kring ceremonin i Berlin präglades på 

motsvarande sätt av en mindre optimistisk uppfattning om den värld som tillkommit 

efter 1989 än vad de samlade politiska ledarna hade gett uttryck för i skildringarna av 

själva firandet. Krigen och uppdelningen av Jugoslavien,470 Israels nybyggda 

”skyddsbarriär”, EU:s ”yttre gräns” samt den förstärkta gränsen mellan USA och 

Mexiko471 användes som exempel på att nya hinder och murar hade rests mellan 

människor i världen efter 1989. Tidningarna rapporterade också om ”Ostalgie” i det 

forna DDR och att det ännu tjugo år efter murens fall fanns många ”inre” murar kvar 

hos framför allt en äldre del av befolkningen, något som flera skribenter i Sverige såg 

som historieförnekande och kontraproduktivt.472  

Kulturchefen på Aftonbladet Åsa Linderborg erinrade sig i en av tidningens krönikor 

hur Berlinmurens fall var en katastrof i hennes egen kommunistiska ungdom, men 

hälsade nu den nya situationen som en möjlig startpunkt för en ny vänster som var 

befriad från ansvarsbanden med det gamla, förtryckande sovjetsystemet.473 I 

Expressen menade litteraturvetaren och författaren Lars Gustafsson att Berlinmurens 

fall tvärtom och definitivt hade satt punkt för socialismen och att murens fall likt 

pukslaget i Beethovens symfoni satt punkt för en ond tid som präglats av lögner och 

oskyldiga människors död.474 

                                                      
469”En frihetsfest bakom murar”, AB 2009-11-11. 
470 GP 2009-11-10.  
471 Stefan Jonsson, ”En mur föll, men många står kvar”, DN 2009-10-01; Marit Östberg, ”En mur av 
kroppar”, AB 2009-11-10.  
472 ”De firar i en delad stad”, AB 2009-11-10; Petter Olofsson, ”Minns muren i Berlin och glöm inte de 
andra”, DI 2009-11-09; Håkan Broström, ”Nostalgitripp i Berlin”, Expr 2009-09-12; Per T Ohlsson, 
”Minnet av en diktatur”, SDS 2009-10-18. 
473 ”Muren föll och jag gick sönder”, AB 2009-11-09. 
474 ”Glädjens dag”, Expr 2009-11-09. 
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Finanskris och SD i mellankrigstidens spegel – en osäker samtid  

Diskussionen om hur samtiden skulle tolkas i ljuset av det förflutna visade sig också 

vara ett viktigt tema på andra sätt i tidningarnas spalter. Den pågående finanskrisen 

var som framgick av debatten i riksdagen något som jämfördes med trettiotalskrisen. 

I pressen förekom också dessa liknelser även om det mesta av rapporteringen om den 

dagsaktuella utvecklingen kring exempelvis Volvo och SAAB saknade sådana historiska 

jämförelser. Ekonomijournalisten Carolina Neurath var självkritisk till att hon och 

hennes kolleger över huvud taget gjort sådana jämförelser tidigare. Skillnaden mellan 

nutidens Sverige och den tidens soppkökskris var extrem. Förhållandet för 

”majoriteteten av svenskarna” kännetecknades av en helt annan verklighet. Hösten 

2009 såldes lägenheter rekorddyrt i Stockholms innerstad och ”Thailandresor säljer 

som smör inför jul- och nyårsveckorna”.475 I Dagens Industri menade man också att 

krisen verkade vara över, åtminstone i USA:  

På självaste 80-årsdagen av den stora börskraschen 1929 blev det officiellt bekräftat att den 
längsta och djupaste lågkonjunkturen sedan den stora depressionen på 1930-talet nu är 
över.476 

 
Figur 4.4 Kriserna jämförs SvD 2009-10-30 

I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga samma dag var tonläget också i huvudsak 

optimistiskt. Här illustrerades artikeln med ett diagram där Dow Jones index för hela 

1900-talet fick illustrera skillnaden i magnitud på de båda kriserna (se figur 4.4). Den 

logaritmiska skalan i diagrammet fick visserligen den nuvarande krisen att verka 

mindre än den var i jämförelse med det djupa hacket i utvecklingen 1929. I brödtexten 

var skribenten Karin Henriksson också mer försiktig och pekade på att flera stora 

problem återstod.477 När jämförelserna mellan 30-talskrisen och samtiden ändå 

gjordes handlade det mer om en principiell debatt som också fokuserade på 

                                                      
475”Det var mycket värre på 30-talet”, SvD 2009-10-11. Jfr David Andersson”Ordens devalvering”, SDS 
2009-09-29. 
476 ”Skrotet lyfter USA ur krisen”, DI 2009-10-30.  
477 ”En angelägen dag”, SvD 2009-10-30.  
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bakomliggande orsaker snarare än på krisens nuvarande effekter. I Dagens Nyheters 

gjorde ekonomijournalisten Knut Kainz Rognerud en omläsning av ekonomen John 

Kenneth Galbraiths bok från 1955, Den stora börskraschen. Där fann han att 

Galbraiths fem sammanfattande punkter om börskraschen 1929 ”lika gärna kan läsas 

som orsaksförklaringar till finanskrisen 2008.”478 Liknelsen mellan den ekonomiska 

30-talskrisen och samtiden knöts också till frågan om stigande motsättningar i 

samhället i allmänhet och en antagen ökande främlingsfientlighet. När historikern Eric 

D Weitz på svenska nyutkomna bok om Weimarrepubliken recenserades kunde 

Aftonbladets läsare ta del av denna koppling explicit. Villkoren kanske var olika men 

principen och människorna lika: 

När arbetslösheten och låginkomstkuverten tar strupgrepp, kanaliseras frustrationen över 
missförhållandena mot förmenta snyltare, såsom invandrare, socialbidragstagare och 
konstnärer som gör konstiga grejer. På den punkten skiljer sig inte 2000-talets svenskar från 
20-talets tyskar.479 

En liknande tankegång uttryckte teaterregissören Ragnar Lyth i en intervju i Svenska 

Dagbladet:  

Vi har väldigt lätt att moralisera över andra tider och hur andra människor har levt, men är 
blinda för vår samtid. [---] När det gäller 30-talet kan de flesta tänka: "Hur kunde tyskarna 
vara så dumma att de röstade på Hitler? Så dum skulle jag aldrig vara." Men de var inte 
dummare än vi.480 

Sverigedemokraterna - osäkerhet med förflutna förtecken 

Mycket talade enligt opinionsundersökningar för att Sverigedemokraterna för första 

gången kunde räkna med representation i riksdagen efter valet 2010.481 Långtifrån 

alla som skrev om partiets framgångar gjorde visserligen kopplingar till 30-talskrisen 

eller tog fasta på de ideologiska banden med nazister eller fascister. Ibland beskrevs 

snarare SD som ett parti för människor som hopplöst och nostalgiskt längtade tillbaka 

till hur det var innan invandringen förändrade landet.482 Men andra underströk i 

stället parallellerna och tog då sin utgångspunkt i partiets ursprung i öppet nazistiska 

och rasistiska grupper.483 Som ett resultat av partiets framgångar beslöt Aftonbladet 

att inte publicera några av Sverigedemokraternas annonser, en åtgärd som i en tid då 

sociala medier ännu inte hade slagit igenom helt, kunde uppfattas som mer än 

                                                      
478 ”Det största hotet mot kapitalismen”, DN 2009-09-15.  
479Åsa Linderborg, ”Kulturens dödgrävare”, AB 2009-08-11. Jfr ”Varför vinner Sverigedemokraterna 
mark?”, SvD 2009-11-15.  
480 SvD 2010-01-07.  
481 Se exempelvis AB, SvD och GP 2009-11-15; DN 2009-11-21; Expr 2009-12-02; DI och SDS 2009-12-
11; GP och SvD 2009-12-13; DN 2009-12-18; SvD 2009-12-20;DN 2009-12-27. 
482 Ett tydligt exempel på detta: ”Partiet längtar tillbaka”, GP 2009-11-16. Jfr Isobel Hadley-Kamptz 
”Blockpolitiken är snart död”,  Expr 2009-06-27 och en mer kritisk röst mot detta synsätt, Stefan 
Jonsson, ”SD-politik. Ledarsidorna bör granska innan det är för sent.”, DN 2009-08-25.  
483 ”Varför vinner Sverigedemokraterna mark?”,  SvD 2009-11-15.  
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symboliskt. I sin motivering är det tydligt att tidningsledningen betonade sambandet 

mellan partiets framgångar, den växande arbetslösheten och ett idégods från fascism 

och nazism:  

Kärnan är alltid att definiera det främmande som ett hot, det invandrade som ett problem. 
Antingen är de ett problem för att de tar våra jobb, eller så är de ett problem för att de inte tar 
några jobb. Men det har naturligtvis aldrig handlat om vilka invandrare som jobbar och inte 
Sverigedemokraternas värld. Vi ska i stället fås att förstå att det främmande är hotfullt. 
Samma tankegods som den nationella rörelsen har haft sedan 1920-talet.484 

Sverigedemokraternas framgångar kopplades också till den samtida situationen i 

andra länder:, framför allt till Dansk Folkeparti, det norska Fremskrittspartiet, Front 

National i Frankrike och FPÖ i Österrike, samtidigt som man i dessa fall också ofta 

kopplade till mellankrigstidens utveckling.485 

 

 

Figur 4.5 Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet 2009-10-19 

De fortsatta framgångarna i opinionsundersökningarna föranledde Aftonbladet att i 

slutet av oktober, trots det tidigare annonsstoppet, publicera en debattartikel 

författad av partiledaren Jimmie Åkesson. Ett bärande inslag i debattartikelns 

argumentation var historisk och handlade om vad Åkesson ansåg var typiskt för islam. 

Men Åkesson vände sig också mot vad han uppfattade som anpassning till islam i 

dagens Sverige och han fruktade vad framtiden kunde innebära:  

                                                      
484 AB 2009-09-17. 
485 Benny Hagshø, ”Över en kam”, SDS 2009-09-10. Nathan Sachar, ”Nu spökar det i gemytets Wien”, 
DN 2009-09-25; Johannes Forssberg, ”En osmaklig jämförelse”, Expr 2009-11-03.”Valet i Norge en 
mardrömsvision”, Expr/GT 2009-09-13. 
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Dessa skillnader har också gjort att islam och den muslimska världen aktivt har avvisat 
upplysningen och humanismen. Detta, tillsammans med nästan 1 400 år av krig och 
motsättningar mellan islam och det kristna Europa, tror sig nu dagens makthavare kunna 
övervinna i en handvändning.[---] Massinvandringen från muslimska länder tillsammans med 
de relativt höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för att denna 
utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk kursändring sker.[---] Frågan är hur det ser 
det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt 
håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, 
med största sannolikhet har en muslimsk majoritet. Den mångkulturella samhällseliten ser 
kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som 
man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit svenskt eller europeiskt. Som 
sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och 

jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa år. 486 

Avsikten med publiceringen var enligt Aftonbladets ansvarige utgivare Jan Helin att 

artikeln skulle visa väljarna vilka ”värdegrunder” som Sverigedemokraterna stod på 

och att de skulle få chansen att ta ställning till detta parti med ”rötter i svensk 

nynazism” när ”historiens mörkbruna strömmar åter flyter i samtiden.”487   

Likheten mellan artikelns budskap och mellankrigstidens antisemitism underströks i 

flera av de inlägg som följde på Aftonbladets publicering. Islamologen Jan Hjärpe 

menade enligt flera intervjuer i storstadspressen att det fanns likheter mellan 

debattartikeln och antisemitistisk retorik. Om man skulle byta ut ordet muslim och 

islam mot jude och judendom skulle Åkessons artikel mycket väl kunna betraktas som 

antisemitisk.488 En sådan parallell användes av Ann-Charlotte Marteus när hon i en 

ledartext i Expressen fantiserade om att Sverigedemokraternas partiledare (i texten 

kallad ”Jonnie”) skulle uppträda i en tv-intervju ”klädd i full SS-uniform” och ändå 

förneka kopplingen till det förflutna: 

Programledaren: Men vissa säger att om man bytte ut ordet "muslimer" mot "judar" i ditt 
senaste tal, skulle det likna nazistpropaganda. Jonnie: Men jag har ju inte bytt ut några ord. 
Jag pratar bara om muslimer.489 

Ett annat exempel är en krönika i tidningen Metro i vilken författaren Alexandra 

Pascalidou menade att historien ”är en film som går i repris” och att det var hög tid 

att reagera innan det blir för sent: 

Den lömska retoriken reser sig ur sin grav. Martyrmanteln som högerextremister gärna iklär 
sig hämtas ur Hitlers garderob. Den döps till sund patriotism och stolt nationalism. Allt är sig 
likt. Det är bara namnen som är nya. [---]  När Sverigedemokraterna nu piskar upp 
antisemitiska stämningar hämtar de som alla andra inspiration från historiens sunkigaste 
sophög. För dem som tror att det är skillnad mot förra gången kan jag i all vänlighet upplysa 

                                                      
486 ”Muslimerna är vårt största utländska hot” , AB 2009-10-19.  
487 ”Åkesson visar sitt sanna jag”, AB 2009-10-19. Aftonbladets beslut att publicera artikeln kritiserades 
också hårt: Roland Zuiderveld, ”Svenska medier leker på Sverigedemokraternas villkor”, DN 2009-10-
20;  Andreas Ekström, ”Jan Helins dubbla principer går ut över journalistiken”, SDS 2009-10-09; Björn 
Jonsson,”Politikerna har en naiv syn på Sverigedemokraterna”, DN 2012-12-22. Jfr också Olle Svennings 
ledare till försvar av publiceringen, ”Åkesson och hans europeiska vänner”, AB 2009-10-25. 
488 AB 2009-10-19; DN 2009-10-20; SDS 2009-10-20. 
489 ”Hur kan någon vara förvånad”, Expr 2009-10-21.  
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om att nazister var antisemiter och semiter är benämningen på en folkgrupp som innefattar 
både judar och araber.490  

Debatten om kopplingar mellan Sverigedemokraterna, dess islamofobi och 

ideologiska rötter fortsatte och fördjupades i samband folkomröstningen i Schweiz 

där en majoritet av väljarna röstade för ett förslag att förbjuda byggandet av 

minareter intill muslimska bönelokaler.491 Författaren Dilsa Demirbag Sten menade i 

likhet med flera andra av de tidigare citerade skribenterna att den ekonomiska krisen 

förvärrade motsättningarna i samhället och att det fanns skäl att göra jämförelser 

med mellankrigstiden. Men hon menade att också islamisterna var en fara för Sverige:  

På samma sätt som nazister och kommunister parasiterade på varandras ömsesidiga fobier 
och tillsammans malde ner mellankrigstidens tyska Weimarrepublik i en orgie av politiskt 
våld, så kan sverigedemokrater och islamister mellan sig undergräva friheten i den svenska 

medborgargemenskapen.492  

Det fanns även motröster som invände att hotet från Sverigedemokraternas tillväxt i 

opinionen var överdrivet. I en relativt stort uppslagen artikel i Dagens Nyheter 

jämfördes Sverigedemokraterna med tidigare misslyckade försök att etablera 

främlingsfientliga partier i Sveriges riksdag: ”Sverige hör till den halva av EU-länder 

som inte har något främlingsfientligt parti i riksdagen.” Enda gången i svensk politisk 

historia hittills var när Ny Demokrati var representerat mellan 1991-1995, men det. 

var snarare populistiskt än fascistiskt. Försök att etablera nazistiska eller fascistiska 

partier hade aldrig lyckats eftersom ”klassröstning” och en stabil ”höger-vänster-

skala” hade förhindrat dessa partiers framväxt. Enligt SOM-institutets mätningar 

minskade dessutom främlingsfientligheten i Sverige.493  

Ett annat exempel på denna mer avvisande hållning till hotbilden var författaren 

Salomon Schulmans krönika i Sydsvenskan. Där hävdade han andra partier visade upp 

en hycklande ”mainstreamhånfullhet” gentemot SD. Partiet gav i själva verket uttryck 

för en avvisande hållning till främlingar som många svenskar praktiserade i det dolda. 

Men partiet var enligt Schuman egentligen snarast ett uttryck för ett synsätt som 

redan var marginaliserat och nattståndet och som inte hade någon framtid, ”en 

tynande rest av ett Sverige som är på väg att försvinna”.494 Psykoanalytikern Tomas 

Böhm delade Schulmans syn på SD som en mer marginell företeelse men menade till 

                                                      
490 ”Vaccinera oss mot SD”, Metro 2009-10-27. 
491 ”Reaktioner efter minaretsförbud”, Metro 2009-12-01; ”Fri invandring borde vara en självklart”, SvD 
2009-12-28. 
492 ”SD:s grova indelning hotar att krackelera samhället”, GP 2009-10-21. Liknande tankar framfördes 
av Per Bauhn, ”SD och islamister mer lika än olika”, SvD 2009-10-25; och Christer Sturmark, 
”Sverigedemokraterna och islamisterna går hand i hand”, AB 2009-11-02.  
493 ”Stabilt partisystem motgift i Sverige”, DN 2009-10-25. Jfr Göran Greider, ”Tydliga alternativ kan 
hålla SD ute”, Metro 2009-10-20 och en intervju med Lena Sundström och Gellert Tamas som i en 
intervju i DN 2009-12-05 för liknande tankar. 
494”Rädslan är att inte rädas”, SDS 2009-12-11.  



125 
 

skillnad från Schulman att partiet snarare bröt mot den tolerans som är typiskt för 

Sverige och svenskarna. SD var enligt Böhm helt enkelt främmande och ”osvenska”. 

Att de kunde få fortsätta och verka här berodde paradoxalt nog just på den svenska 

toleransen: 

[...] eftersom vi inte vill vara som SD, utan räknar toleransen som en eftersträvansvärd 
svensk egenskap, kan de få stanna här om de håller sig inom demokratins gränser, inte 
hetsar mot folkgrupper eller döljer gamla nazister i sina led.495 

Terror och miljö – en hotande framtid med rötter i det förflutna   

Kapitlets tidningstexter har tolkats som historiekulturella yttringar eftersom de ger 

uttryck för skribenternas användning av de tre tidsdimensionerna då, nu och sedan. I 

kapitlets sista avsnitt står framtiden i fokus för de undersökta texterna. Här vidgades 

spörsmålet om Sveriges historiska belägenhet till frågor som ibland rörde sig längre 

bort, både geografiskt och tidsmässigt.  

Sverige i Afghanistan – historisk självbild och ”västligt” självförsvar  

I Expressen publicerades onsdagen den 19 augusti 2009 en osignerad ledare som 

ringar in det pågående åsiktsutbytet om Sverige i Afghanistan och som tydliggör hur 

ett sådant debattinlägg är möjligt att betrakta som en historiekulturell yttring. Texten 

tog sin utgångspunkt nyhetsflödets nu, letade sig två sekel bakåt i tiden men hade 

siktet inställt på framtiden. Temat om den långa svenska fredens historia, 

demokratins värde i nuet och friheten som en önskvärd förväntningshorisont känner 

vi igen från andra inslag i den historiekulturella hösten i Sverige, 2009:  

Under tisdagsmorgonen exploderade ännu en självmordsbomb i Afghanistans huvudstad 
Kabul. Talibanerna har trappat upp sin terror och risken är att våldsamheterna når sin kulmen 
i samband med morgondagens presidentval. Dessa brutala extremister vill återfå makten 
över Afghanistan. Vore det inte för omvärldens närvaro i landet skulle de snabbt lyckas med 
det. Valet i morgon kommer att kantas av konstigheter och innebär inte att Afghanistan har 
blivit en fungerande demokrati. Men det är litet ett steg på den mödosamma vägen mot frihet. 
Ett steg som är möjligt genom den internationella insats som Sverige är en del av. Svenska 
soldater riskerar sina liv för uppbyggnaden av ett fritt Afghanistan. Men vilken uppbackning 

får de hemifrån?496 

Ledartextens huvudpoäng var den bristande politiska viljan. I stället för att resolut ge 

de svenska trupperna det stöd de behövde tvekade riksdagen. Ledartextens argument 

hämtades ur ett erfarenhetsrum, som beskrevs som problematiskt, eftersom det var 

så tomt:  

Men det ständiga sjabblet speglar också svenska politikers smusslande vad gäller 
Afghanistan. Det är symptomatiskt att soldaterna inte haft utrustning som duger i strid med 
tanke på att samma politiker har varit så rädda att tala om att soldaterna faktiskt deltar i strid. 

                                                      
495 ”Sverigedemokraterna är en ortodox minoritetsgrupp”, DN 2010-01-09. Jfr ”Fredsagent verkar mot 
islamofobi”, SvD 2009-12-02. 
496 ”Stöd våra trupper”, Expr 2009-08-19. 
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Man har varit rädd att stöta sig med dem som motsätter sig insatsen och därför tonat ned alla 
inslag som skrämmer i ett land som inte upplevt krig på hundratals år.497 

Bakgrunden till ledarartikeln var den pågående politiska konflikten i och utanför 

riksdagen, vilken accentuerades under andra halvåret 2009, då beslutet att sända 

ytterligare soldater slutligen fattades. Den kan också mer specifikt förstås som ett svar 

på en annan och stort uppslagen debattartikel där författaren Jan Guillou ställde krav 

på att oppositionsledaren Mona Sahlin skulle ifrågasätta de nya satsningarna:  

Sverige har inte befunnit sig i krig på 200 år och då borde det finnas klara och tydliga motiv 
som oppositionsledaren har skyldighet att antingen vara för, eller emot. Varför är vi i krig? 
Vad vill vi uppnå? Hur vet vi när vi uppnått det vi vill uppnå? Och vad får det kosta? [---]  

Guillou menade att även om målsättningarna beskrevs som att ”stärka de afghanska 

kvinnornas jämställdhet och för flickornas rätt att gå i skola” och att dessa kunde vara 

”behjärtansvärda” var de ytterst svåra att säkra. Hur länge skulle man kriga, när var 

målet uppnått? Den underförstådda meningen var att regering och riksdagsmajoritet 

fattat beslut utan att veta varför, påverkad av USA:s statsledning.498 Argumentet mot 

en fortsättning eller förstärkning var alltså att Sverige inte längre var engagerade i ett 

fredsbevarande FN-uppdrag utan hade blivit indraget i ett krig med oklar målsättning 

följdes av fler inlägg i samma riktning. Här hämtades argumenten snarare från den 

positiva erfarenheten av att inte ha varit i krig, och från tidigare FN-uppdrag.499 De 

flesta som stödde regeringens linje lade visserligen precis som Expressens ledare 

tonvikten vid målet att svensk trupp kunde bidra till att det afghanska folket, framför 

allt kvinnorna, kunde få bättre möjligheter.500 Men ytterligare ett argument tog fasta 

på den moraliska skuld som äldre tiders neutralitet skapat. Att Sverige ännu en gång 

skulle ställa sig utanför världens konflikter var inte önskvärt. Att bekämpa islamismen 

i Afghanistan framställdes som att retroaktivt bekämpa såväl kommunism och nazism:  

Det vi svenskar i dag bekämpar i Afghanistan är fundamentalistisk islam, en farsot lika vidrig 
som nazism eller kommunism.501 

Ett utökat engagemang skulle också ge Sverige ökad trovärdighet på en internationell 

säkerhetspolitisk arena där det var en gemensam och historisk plikt att agera 

                                                      
497 Rapporter om strider och självmordsattentat i Afghanistan med kopplingar till de svenska trupperna 
förekom relativt frekvent i pressen denna höst, se exempelvis Metro 2009-08-09, 2009-08-19, 2009-
11-13, 2009-12-16; DN 2008-09-19, 2009-10-09; GP 2009-11-13; AB 2009-11-12; GP 2009-11-12, 2009-
09-18.  
498” Sverige ligger i krig och ingen kan säga varför”, AB 2009-06-21.  
499 Elisabet Höglund, ”Ta hem svenskarna från krigföringen i Afghanistan”, KvP/Expr 2009-08-03; Olle 
Lönneus,  ”Svenska soldater måste följa fredsstyrkans policy”, SDS 2009-08-25; Pierre Schori och 
Shahrbanou Tadjbakhshs, ”Ingen fred att bevara i Afghanistan”, SvD 2009-10-10; Helle Klein, ”Sluta 
mumla”, AB 2009-10-01.  
500 Se exempelvis Per T Olsson, ”Svik inte Afghanistan”, SDS 2009-08-16 och Katarina Ausenius och 
Rickard Wendel, ”Glöm inte soldaterna i Afghanistan”, KvP/Expr 2009-09-29.  
501 Ulf Nilsson, ” Utan USA skulle vi ha levt i en värld från helvetet, en värld till och med vidrigare än 
den nu är”, Expr 2009-08-25.  
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tillsammans med västvärldens demokratier. Det handlade kort sagt om att placera 

Sverige i en ny roll i en ny globaliserande tid där det inte längre fanns plats för den 

gamla neutraliteten:  

Avvecklarna pläderar i praktiken för att någon annan ska göra vårt jobb. Det skulle dock för 
lång tid allvarligt skada Sveriges trovärdighet som säkerhetspolitisk aktör. Drömmen om en 

svensk särväg är en återvändsgränd.502  

Andra inlägg i tidningarna tog fasta på att stödet till president Obamas utökade insats 

var i linje med Sveriges och hela Europas egenintresse som terrorbekämpning; här var 

en viktig del i argumentationen 2000-talets dittills största terrordåd i västerlandet, 

summerade som tre narrativa förkortningar: 11/9, Madrid 2004 och London 2005.503  

Klimatet och Sveriges nya roll i en globaliserande tid  

Om tidningsmaterialet speglar en relativt starkt kluven opinion i frågan om det 

svenska engagemanget i Afghanistan är det betydligt mer av konsensus i texterna 

inför klimatkonferensen i Köpenhamn; de som ifrågasatte klimathotet betraktades 

ofta som ”klimatförnekare”, både i debattartiklar och i reportage.504 Under hösten 

förekom visserligen en viss skepticism i samband med några läckta e-

postmeddelanden som tycktes visa att IPCC:s faktaunderlag kunde ha svag 

underbyggnad. Men redan tidigt framstod det så kallade ”Climategate” som 

överdrivet i tidningarna och de flesta beskrev även fortsättningsvis den förestående 

konferensen som en central framtidsfråga.505 Tidningarna kunde låta politiska ledare 

träda fram med utfästelser till en yngre generation. När FN:s generalsekreterare Ban 

Ki Moon gjorde ett blixtbesök hos den svenska regeringen beskrev reportagen hur 

generalsekretaren också hann med att besöka en gymnasieskola, där han talade direkt 

med några av eleverna:  

Klimathotet är vår tids största utmaning. Det kommer inte bara att påverka min generation, 
utan även er och kommande generationer. Mitt uppdrag är att se till att ni kommer att kunna 
leva i en hållbar värld [...]506 

Ett annat exempel på denna slags historiska argumentation återfanns i den danska 

miljöministerns och EU-kommissionärens Connie Hedegaard debattartikel i DN: 

Det finns ögonblick i historien när världen kan välja att gå olika vägar. Klimatkonferensen 
COP15 i Köpenhamn är ett av dessa avgörande ögonblick: Vi kan välja att gå vägen mot 
grönt välstånd och en mer hållbar framtid. Eller så kan vi välja en väg mot dödläge och inte 
göra något alls åt klimatförändringarna, vilket lämnar en enorm räkning för våra barn och 

                                                      
502 Claes Arvidsson, ”Låt någon annan göra vårt jobb”, SvD 2009-08-05. 
503 ”Minister varnar för terrorangrepp”, SvD 2009-10-06.  
504 Folke Tersman, ”Så blir du säker i den (osäkra klimatdebatten)”, DN 2009-08-22; ”Förnekarna och 
klimathotet”, GP 2009-09-05; ” Dansk Folkeparti på tvärs med klimatet”, SDS 2009-09-23; Ann-
Charlotte Marteus, ”Dumhögern i klimatdebatten”, Expr 2009-12-17.  
505 ”Climategate, detta har hänt” , GP 2009-12-03; ”FN-panel undersöker Climategate”, SvD 2009-12-
06.  
506 DN 2009-10-02; jfr SvD 2009-10-02 och DN 2009-10-01.  
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barnbarn att betala. Valet är inte särskilt svårt. [---] Vi måste lyckas med detta. Inget annat 
alternativ existerar. Klimatförändringarna måste hanteras nu. Köpenhamn är deadline. Tiden 
är ute. Låt oss avsluta jobbet.507 

I tidningarnas rapporter om den förestående konferensen handlade mycket om 

praktiska problem kring själva arrangemanget, om vilka representanter som 

eventuellt skulle utebli samt om dagsaktuella förhandlingar och positioneringar. Den 

diskussion som förekom handlade snarare om farhågor för att konferensen inte skulle 

kunna leva upp till förväntningarna.508 De flesta av dessa texter handlade om nuets 

förhållande till framtiden och mer sällan om det förflutna. Det hände emellertid att 

kritiker satte flera av de frågor som det här kapitlet tematiserat i ett gemensamt 

sammanhang. I en krönika i Sydsvenskan resonerade exempelvis journalisten Lars 

Åberg om kontrasterna mellan å ena sidan finanskrisen och klimathotets 

framtidsperspektiv och å den andra sidan den nyliberala framtidsoptimismen kring 

1989: 

När Berlinmuren föll tystnade många som hade trott att kapitalismen skulle gå under av sina 
inneboende motsättningar. Kanske kommer den i stället att falla samman under sin egen 
övervikt, och av sin moraliska skuld när den finansiella krisen sväljs av den existentiella. Är 
det inte ett i grunden självdestruktivt system som så länge vägrat ersätta fossila bränslen 
med förnybara energikällor?509 

Engagemanget i Afghanistan, det nedlagda värnpliktsförsvaret och kampen om de 

sista oljereserverna sammanfördes på motsvarande sätt i författaren Mikael Nybergs 

debattartikel i Aftonbladet.  

Så mönstras alliansfrihet, territorialförsvar och värnplikt ut. Nu tillhandahåller vi legosoldater 
för fossilkapitalismens sista strider. Hemmaopinionen mår bäst av att inget veta.510  

Men i huvudsak rådde alltså enighet. I tidningarnas texter handlade det om ett ”vi” 

som omfattade hela mänskligheten. Men även här kunde den narrativa nationella 

identiteten skjutas in. När statsministern presenterade sin roll i en debattartikel i 

Svenska Dagbladet underströks det svenska ordförandeskapets roll.  

Från EU:s sida har vi hela tiden haft sikte på ett omfattande och bindande avtal i Köpenhamn. 
Vi har stått fast vid vårt löfte att oberoende av vad andra gör minska våra utsläpp fram till 2020. 
Under svenskt ordförandeskap har vi dessutom enats om finansiering, tekniköverföring och 
anpassning. Samtidigt har vi sett hur några av de största utsläppsländerna fortfarande 
avvaktat. De har velat se andra gå före, och de har varit ovilliga att stå till svars inför en skeptisk 
hemmaopinion. Den strategin är ohållbar. Den ger inga globala svar. Den löser inte 
klimathotet.511 

                                                      
507 Connie Hedegaard, ”Nu måste världens ledare leva upp till klimatlöftena”, DN 2009-12-05. 
508 Ann-Charlotte Marteus, Köpenhamn kan bli Jurassic Park”, Expr 2009-11-11; Sanna Raymann, 
”Nedräkning inför Köpenhamn”, SvD 2009-11-29; Anders Wijkman m.fl, ”President Obama, världens 
unga sätter sitt hopp till dig”, DI 2009-11-30; Martin Atkin, ”En bra överenskommelse i Köpenhamn om 
klimatet är en bra överenskommelse för oss alla”, Metro 2009-12-04.  
509 ”I väntan på apokalypsen”, SDS 2009-12-12.  
510 ”Sista striden om oljan”, AB 2009-08-20. 
511 Fredrik Reinfeldt, ”EU:s ledarskap har visat vägen”, SvD 2009-11-21.  
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Konturer av sex olika Sverigeberättelser i Märkesårets höst  

I det empiriska materialet från två offentliga arenor, statens och storstadspressens, 

har jag lyft fram olika tankar om Sverige i ett flertemporalt perspektiv hösten 2009. 

Med Kosellecks begrepp erfarenhetsrum och förväntningshorisont som analytiskt 

verktyg går det att urskilja en lång rad olika uppfattningar. Materialet ger oss sålunda 

möjlighet att lägga örat till ett pågående meningsutbyte om det förflutna och dess 

vägledande och identitetsskapande processer, så som det framstod på dessa arenor 

vid denna tidpunkt. Det är knappast förvånande utan snarare konstituerande för en 

demokrati att det finns olika uppfattningar om de tre temporala aspekterna och deras 

inbördes relationer. Vad institutioner, grupper och individer väljer att lyfta fram ur 

erfarenhetsrummet och hur förväntningshorisonten kommer att se ut måste skifta 

beroende av situation och person. När det gäller den framåtriktade blicken fanns en 

stark spänning mellan uttalanden som andades tillförsikt och hopp och de som 

utmålade kommande tider i mörka och dystra färger. Men ett gemensamt drag för 

båda dessa förhållningssätt tycks vara att ingen av dem i egentlig mening hade särskilt 

långa och omfattande framtidsperspektiv. Förväntningshorisonten verkade vara nära, 

nästan som en del av ett förlängt nu. Framtiden blev i ett sådant perspektiv något som 

man ville hantera och styra.512 

Samtidigt tycker jag mig kunna skönja vad som skulle kunna beskrivas som konturer 

av sex historiska sverigeberättelser där alla tre temporala aspekter gör sig gällande. 

Den första av dessa berättelser kan benämnas berättelsen om Sveriges långa fred. 

Som nationell berättelse knyts den till föreställningar om neutraliteten som 

framgångsrik väg i en våldsam omvärld, något att vara stolt över och en erfarenhet 

som kan stå ut som modell för andra länder i världen. Samtidigt skapar neutraliteten 

ett utanförskap i en ny och globaliserande tid och ett moraliskt underskott i 

förhållande till det förflutna som måste kompenseras av ett mer aktivt 

förhållningssätt.  

Det gör att det blir möjligt att inordna fredsberättelsen i berättelsen om Sverige i en 

ny och globaliserande tid. I den berättelsen blir Sveriges engagemang i Afghanistan 

ett exempel på en fråga där argumenten både hämtas bakifrån, från fredsberättelsen 

och framifrån, från berättelsen om den nya belägenheten i världen. Globalberättelsen 

kan också länkas till berättelsen om Sverige och segern över de förflutna fasorna då 

”vi” som en fullvärdig EU-medlem kan ingå i det allmäneuropeiska 

                                                      
512 På så sätt kan många uttalanden i materialet jämföras med François Hartogs tes om att de 
västerländska samhällena är fångade i en ”presentistisk tidsregim” sedan 1989, se Hartog (2015) s. 
194–204. Jfr Jordheim (2016) s. 167–171. 
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erfarenhetsrummet och tillsammans med andra stater i världen fira den slutgiltiga 

triumfen över de totalitära regimerna under katastrofernas århundrade.  

Dessa tre berättelser får samtidigt näring genom samtidens ekonomiska och politiska 

problem i berättelsen om Sverige och historiens hotande återkomst. I den berättelsen 

varnas inte bara för Sverigedemokraternas tillväxt i opinionen utan också för ökande 

klyftor i samhället till följd av den pågående ekonomiska krisen, en risk som påminner 

om situationen under 1930-talet. Ytterligare hot finns, men till skillnad från de andra 

uttrycks de snarare som något som emanerar ur framtiden själv. Det gäller berättelsen 

om Sverige och den hotande framtiden som aktualiseras genom klimatkonferensen i 

Köpenhamn och av frågan om hur terrorn ska besegras.  

Dessa fem berättelser kan kombineras på olika sätt, ställas parallellt eller mot 

varandra. Också berättelsen om Sverige och den oönskade främlingen, den sjätte 

berättelsen, väcker debatt. Men den är redan från början ett slags antitext som 

skribenter och debattörer förhåller sig till genom sitt avståndstagande. Den 

manifesteras i det här materialet egentligen endast genom Åkessons debattartikel 

som blir bemött – inte primärt genom försvar av muslimer och muslimers rätt att leva 

här – utan genom avståndstagande jämförelser med nazism och antisemitism. Just 

där återfinns möjligen och paradoxalt genom främmandegörande ett sätt att 

inkorporera även denna berättelse med de andra, tydligast när partiet framställs som 

”osvenskt”. Även den främlingsfientlige kan på så sätt bli en oönskad främling. Om en 

minsta gemensam nämnare kan anas i alla dessa berättelser tycks det alltså vara en 

mönsterberättelse om ett land som kan hantera förflutna fasor, en osäker samtid och 

en hotande framtid.513  

 

 

҉ 

                                                      
513 Den bilden tycks också överensstämma med Oredssons tidigare återgivna beskrivning av en ”svensk 
oro” (se s. 111), men också Oredssons anmärkning att frågan om invandring är den som är svårast att 
ringa in som ”orosmoment” i en svensk historisk självbild, i hög grad eftersom den bygger på 
värderingsmässiga förändringar som i ett längre (hundraårigt) perspektiv har varit avsevärda och som 
snarast tycks ha gått mot en allt mer positiv inställning till invandring och främlingar, se Oredsson 
(2003) s. 308–342, 376. Jfr Wertsch (2002) s. 88–97, 117–169 och Wertsch (2017) om nationella 
mönsterberättelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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5. ”Men nu handlar det om 2009”: Lärare och elever ringar in 

primära historiska frågor 

 
Figur 5.1 Kapitlets huvudfokus i förhållande till den teoretiska analysmodellen  

I det föregående kapitlet tecknades ett historiskt och historiekulturellt 

”tidssammanhang” i nyhetsflöde och samhällsdebatt. Det utgör på så sätt det första 

steget i en huvudsakligen synkron kontextualisering av klassrumsstudien, förstådd 

som en historiekulturell yttring bland andra i Sverige, hösten 2009. Det här kapitlet 

syftar till att undersöka aktiviteten att ställa primära historiska frågor i de pågående 

lärprocesserna. Aktiviteten handlar om relevansgörande av det historiska innehållet 

med utgångspunkt i den egna samtiden.514  

Det empiriska materialet är i huvudsak hämtat från intervjuer och enkäter eftersom 

de följande kapitlens undersökningar visar att aktiviteten endast undantagsvis blir 

tydligt artikulerad i klassrumsinteraktion. Det betyder att vi i det här kapitlet så att 

säga står kvar på tröskeln till klassrummet och på ett mer indirekt sätt tar del av 

forskningspersonernas deltagande i lärprocesserna. Vi får också inblick i deras 

uppfattningar om historieämnets relationer till livsvärldsliga sammanhang utanför 

detta klassrum: i familj och släkt, i olika medier och i samhället i stort. Kapitlet utgör 

på så sätt ett andra och mer diakront inriktat steg i kontextualiseringen. Till detta hör 

också en inledande beskrivning av historieundervisningens förutsättningar i det här 

fallet. Kapitlets forskningsfrågor syftar således till att identifiera primära historiska 

frågeställningar: vilken samtidsrelevans tillskriver lärare och elever de förestående 

och pågående studierna, och vilka samband finns det mellan deras intresse och 

historiekulturen utanför klassrumsdörren?  

                                                      
514  Rüsen (2004) s. 119–124. 
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Högstadiets historieämne i Storstadsskolans institutionella ramar ht-09 

I förhållande till antalet deltagare och tidsåtgång är grundskolans historieundervisning 

sannolikt det svenska samhällets mest omfattande, organiserade historiekulturella 

yttring. Som en politiskt styrd verksamhet är den också ett uttryck för den 

demokratiska statens intentioner, och kan därmed betraktas som en del av 

minnespolitiken.515 Pedagogen Ulf P. Lundgren beskriver mötet mellan skolans 

intentioner på policynivå och ett i skolvardagen förverkligat skolämne med hjälp av 

begreppet ramfaktorer. Till ramfaktorerna hör konstitutionella ramar (lagar och andra 

styrdokument), organisatoriska ramar (som schemafördelning mellan ämnen, 

klasstorlekar, elevers socioekonomiska förutsättningar) samt fysiska ramar 

(byggnader, läromedel och utrustning i övrigt).516 I den första delen av det här kapitlet 

utgår jag från dessa ramar i en bakgrundspresentation, innan jag i de två följande 

delarna presenterar och analyserar lärarens och elevernas tankar om primära 

historiska frågeställningar.  

Historieämnets inramning i de statliga styrdokumenten hösten 2009  

Överförande och utveckling av historiskt erhållna värderingar och kunskaper är starkt 

framskrivna som målsättningar i de styrdokument som en högstadielärare har att 

förhålla sig till höstterminen 2009.  Bland betydelsefulla kodord med historiska 

kopplingar i styrdokumenten finns ”värdegrund”, ”kulturarv”, ”historiskt perspektiv” 

och ”historiemedvetande”.517 Intresset för det förflutna är således betonat både i den 

allmänna, ämnesövergripande läroplansdelen och i de båda delvis överlappande 

kursplanerna för SO-ämnen respektive historia. De två sista är visserligen lokalt 

valbara på den enskilda skolan. Men de tre nivåerna hör ändå alltid ihop. Den 

övergripande läroplanen gäller alla ämnen och SO-kursplanen alla fyra SO-ämnen. 

Trots att det är möjligt att läsa historia som ett separat ämne måste alltså läraren 

också ta hänsyn till SO-kursplanen: 

Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett samhällsorienterande perspektiv, utgör 
tillsammans med kursplanerna för de olika ämnena en helhet vars delar skall stödja och 
komplettera varandra. De olika delarna bildar tillsammans det nationella uppdraget för 
utbildningen i de samhällsorienterande ämnena.518 

                                                      
515Jfr Seixas (2018) för en diskussion om relationen mellan stat och samhälle vad gäller offentligt 
organiserad och styrd historieundervisning i demokratier. 
516 Lundgren (1979 [1989]) s. 233f. 
517 Lpo 94/00, s. 3ff; Lpo 94/00/so, s. 67; Lpo 94/00/hi, s. 76. För en omfattande och detaljerad analys 
av grundskolans historieämne i de aktuella styrdokumenten se Alvén (2017) s. 116–172. 
518 Lpo 94/00/so, s.65. Vad gäller förhållandet mellan SO- och historieämneskursplanerna, se 
Samuelsson (2014).  
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De innehållsliga kunskapsaspekterna i historia kan å ena sidan framstå som mycket 

omfattande i de tre styrdokumenten. Som ett för alla skolämnen övergripande mål 

beskrivs att skolan ”ansvarar för att eleven efter genomgången grundskola [...] har en 

förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska 

kulturarv”.519 Av historiekursplanen framgår att ett mål att ”sträva efter” är att eleven 

”tillägnar sig ett brett och djupt kunnande om kulturarvet”.520 Å andra sidan finns 

endast några få innehållsliga punkter konkretiserade och läraren lämnas med en 

uppmaning att göra en sortering på egen hand: ”Mängden av historiska fakta är 

nästintill oändlig och ämnet kräver därför ett genomtänkt urval.”521 Som vägledning 

för detta urval finns emellertid knappast några entydiga riktlinjer. Det mesta uttrycks 

i fraser som att eleven ska ”kunna redogöra för viktiga händelser” i den ”historiska 

utvecklingen”.522 En central passage med stor relevans för det arbete som vi kommer 

att följa i klassrummet i den här avhandlingen är den enda där innehållsaspekter 

framstår som obligatoriska. Här återfinns också Förintelsen som en unik narrativ 

förkortning vilket därmed kan läsas som det mest konkreta innehållsliga elementet i 

styrdokumenten: 

I ämnet ryms en mångfasetterad bild av skeenden och händelser. I den bilden ingår de 
sociala, ekonomiska, tekniska och kulturella framstegen, men också konflikter, spänningar 
och maktförskjutningar inom och mellan länder. Detta gäller inte minst historiens mörka och 
destruktiva sidor i form av etniska, religiösa och politiska förföljelser. Vår tids historia med 
framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig 
hör till det som alla elever skall ha kunskaper om.523 

I formuleringar om ”framsteg” och historiens ”mörka” sidor synliggörs också tänkta 

värdeförmedlande kunskapsaspekter av historia. Sådana framträder också på andra 

sätt. Undervisningen i historia ska exempelvis bidra till att utveckla såväl ett 

”interkulturellt perspektiv” som en ”kulturell identitet” och en beredskap ”att tolka, 

förankra, försvara och ständigt utveckla demokratin”.524 Meta- och processrelaterade 

kunskapsaspekter om historia är väl företrädda. Sammantaget går det att identifiera 

samtliga sex historiska tankebegrepp som Seixas & Morton föreslagit som 

kunskapsutvecklande även om de inte är explicita; de är också utspridda på olika 

textställen och ofta är inflätade i olika resonemang som gör att de kan vara våra att 

urskilja. Av dessa är resonemang om orsak/verkan vanligast.525 I styrdokumenten kan 

                                                      
519 Lpo 94/00, s. 10.  
520 Lpo 94/00/hi, s.76. Jfr Eliasson (2008) s. 186–197 och Nordgren (2006) s. 174–179 för analyser av 
kulturarv som ett problematiskt och långtifrån entydigt kursplanebegrepp. 
521 Lpo 94/00/hi, s. 78. 
522 Loc. cit. 
523 Lpo 94/00/hi, s. 77 
524 Lpo 94/00/hi, s. 76 f; Lpo 94/00/so, s. 67. 
525 Orsak/verkan omnämns på sammanlagt 23 textställen; kontinuitet/förändring, historisk 
empati/perspektivtagande,  historiska belägg/källor på 4 textställen vardera; den etiska dimensionen 
och historisk betydelse på 3 textställen vardera i Lpo 94/00/so, s. 65–70 Lpo 94/00/hi, s. 76-80. 
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man också urskilja ett sjunde, likhet och skillnad, vilket är det näst vanligaste.526 Som 

uppnåendemål motsvarande betyget G för studierna i historia heter det till exempel 

att eleven ska ha förmåga att ”reflektera över likheter och olikheter [...] mellan skilda 

epoker”.527 För aktiviteten att ställa primära historiska frågor finns flera formuleringar 

som tänkbart skulle kunna vara tillämpliga. I den SO-gemensamma kursplanens 

inledning står exempelvis att en av de viktigaste uppgifterna är ”arbete med frågor” 

och som målsättning anges att skolan ska sträva efter att ... 

eleven [...] undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och 
förfluten tid samt reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden [samt] utvecklar en 

tilltro till sin egen förmåga att påverka.528 

I historiekursplanen beskrivs också det tillfälliga i den pågående samtidshistorien som 

ett centralt moment att behandla inom ämnet:  

Förskjutningar i perspektiven sker ständigt och ämnet speglar dessa förskjutningar. Detta 
innebär att centrala samhällsfrågor som miljö och migration behandlas i ämnet historia. 

Därmed blir aktuella händelser insatta i ett historiskt sammanhang.529 

Komplexiteten ökar genom att historiekursplanen också konstaterar att 

historieundervisningen kan kopplas till elevernas egen livsvärld:  

Historia skapas varje dag i små och stora sammanhang. Eleverna har själva med sin familj, 
sin släkt, sin hembygd och sitt land en historia.530 

Styrdokumentens metodologiska nationalism blir på samma gång tydlig. Här och på 

flera andra ställen framträder begreppet ”land” som det största och kanske främsta 

identifikations- och jämförelseobjektet. Det gäller även då regionala och kontinentala 

avgränsningar omtalas. Exempelvis ska eleverna ”kunna redogöra” för ”den historiska 

utvecklingen i Sverige, Norden och Europa” och ”jämföra med några andra länder”.531  

Storstadsskolan och historieämnet – en kort beskrivning  

Storstadsskolan är belägen i ett bostadsområde där en övervägande andel av 

hushållen kan räknas som medelklass eller övre medelklass. Statistik från Skolverket 

visar att föräldrar till elever på Storstadsskolan generellt sett har något högre 

utbildningsnivå än genomsnittet och att det är färre elever med utländsk bakgrund i 

                                                      
526 loc.cit. Sammanlagt på 10 textställen. Formuleringarna skiljer sig något, ibland står ”likheter och 
olikheter”, ibland att eleverna ska ”göra jämförelser”. Seixas & Morton (2013) s. 82 visar hur likheter-
skillnader kan användas i resonemang om kontinuitet och förändring, men ser det inte som ett 
självständigt tankebegrepp. 
527 Lpo 94/00/hi, s. 79. 
528 Lpo 94/00/so, s. 66. 
529 Lpo 94/00/hi, s. 78. 
530 a.a s. 77.  
531 a.a. s.78. 



135 
 

förhållande till staden i stort vid denna tidpunkt. Statistiken visar också att skolans 

elever läsåret 2009/2010 fick ett något högre meritvärde på sina avgångsbetyg i 

jämförelse med stadens genomsnitt.532 

Enligt mina fältanteckningar ger skolbyggnaden över lag ett något slitet och 

nedgånget intryck. Jag noterar att korridorer och klassrum har dåligt putsade fönster 

och att det förekommer en hel del klotter på bänkar och väggar. Eleverna har tillgång 

till uppehållsrum och bibliotek under skoldagarna men verkar under rasterna ofta 

vistas i korridorerna där de också har sina skåp. Eftersom alla klasser inte har 

gemensamma tider i sina scheman är det nästan alltid några elever i korridorerna på 

väg till eller från sina lektioner. Stundtals är det mycket högljutt i korridorerna med 

smällande skåpdörrar som en del av vardagens ljud.533  

Den tekniska och fysiska utrustningen kan sägas vara tidstypisk för en svensk 

grundskola under det första årtiondet av 2000-talet.534 Det betyder att 

undervisningslokalerna domineras av klassrum där det finns väggfasta TV- och 

videoapparater, OH-projektorer och whiteboardtavlor. Lärarna har gemensamma 

arbetsrum med tillgång till eget skrivbord men delar en eller två stationära 

arbetsdatorer med fem–sex kolleger. Det finns ett fåtal grupprum på skolan men de 

används regelbundet av mindre undervisningsgrupper som är schemalagda där. 

Bibliotek och datorsal måste bokas om man ska förlägga verksamhet dit, 

spontanbesök med hela eller delar av klasser är svåra att genomföra. Storstadsskolan 

är på det sättet byggd för helklassundervisning där elevernas aktiviteter i huvudsak 

arrangeras i klassrummen. 535 

Historieämnets villkor i schema och lokal organisation  

Den klass som jag följer i den här studien har tre lektioner i veckan i ”SO”, sammanlagt 

180 minuter i schemat. Det innebär att klassens undervisning understiger ett beräknat 

nationellt genomsnitt på 60 minuter i veckan per SO-ämne.536 Men eftersom 

historieämnet får fler veckor än de andra SO-ämnena denna termin blir den tid – 16h 

– som klassen studerar historia trots allt troligen nära genomsnittet, om hänsyn tas 

till sådant som schemabrytande aktiviteter.537 Lärarna på Storstadsskolan är indelade 

i ämnes- och årskursöverskridande arbetslag men har också schemalagda 

ämnesmöten i SO-gruppen varannan vecka. Alla SO-lärare undervisar i samtliga fyra 

                                                      
532Siris (2010[digital referens]) Anonymiserade uppgifter för ”Storstadsskolan”. 
533 Fältanteckningar 2009-08-25 --- 2010-02-01. 
534 Skolverket (2013) s. 42–47.  
535 Fältanteckningar 2009-08-25 --- 2010-02-01. 
536 Larsson (2001) s. 42–45.  
537 Lärarens terminsplanering, Storstadsskolan, höstterminen 2009.  
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ämnen, men lärarna bestämmer själva om de lägger upp det som undervisning i 

ämnesöverskridande tematiska block eller som separata ämnen. Alla sätter dock 

betyg i de fyra ämnena separat, inte som blockbetyg.538 Caroline låter i allmänhet sina 

elever läsa ämnena separerat, men kan ibland sammanföra två eller tre ämnen när 

hon bedömer det motiverat att läsa tematiskt. Historia läser eleverna emellertid som 

ett eget ämne hela detta läsår.539 

Eleverna i klass 9x: sociala bakgrundsfaktorer och kunskapsnivåer  

Klass 9x består av 17 flickor och 13 pojkar. Av de 29 eleverna som genomför den första 

enkäten uppger fem att någon eller båda föräldrarna är födda utomlands. 21 elever 

anger att föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Enligt klasslistan har ingen av 

eleverna modersmålsundervisning under höstterminen 2009.540 Caroline beskriver 

klassens elever som kunniga, duktiga och intresserade. Men samtidigt finns såväl 

dyslexi som andra studiehinder. Av intervjuerna framgår att hela betygsskalan (G, VG, 

MVG) används. Förra året, då klassen gick i åttan, var det någon eller några elever som 

inte nådde upp till G. Under höstterminen sker en förbättring av resultaten också för 

dessa elever och prognosen är i januari 2010 att samtliga elever i klassen får betyg i 

historia efter skolår 9.541  

Lärarens yrkesbakgrund och undervisningserfarenheter 

Av intervjuerna framgår att Caroline är behörig i samhällskunskap och historia på 

gymnasienivå men att hon också studerat flera andra akademiska ämnen utöver de 

obligatoriska.542 Hon har arbetet på Storstadsskolans högstadium sedan mitten av 

1990-talet och dessförinnan några år på ett gymnasium. Det innebär sammantaget 

omkring 15 års yrkeserfarenhet som lärare i historia läsåret 2009/10. På 

Storstadsskolan undervisar hon i alla SO-ämnen och i svenska. 

 

҉ 
  

                                                      
538 Fältanteckningar, 2009-09-03. 
539 Lärarens terminsplanering, Storstadsskolan, höstterminen 2009. 
540 Elevenkät 1, 2009-10-20, fråga 29:20; klasslista med språkval, Storstadsskolan, daterad 2009-08-23. 
541 Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19. 
542 Det betydde 2009 att en lärare hade minst motsvarande 60 p (1 ½ års) heltidsstudier i historia och 
80p (2 års) heltidsstudier i samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet eller högskola samt 40p (1 års) 
praktisk-pedagogisk utbildning vid en lärarhögskola eller motsvarande.  
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På spaning efter primära historiska frågor: ett lärarperspektiv  

Erfarna lärare uppfattar i allmänhet sina lektioner i en längre och vidare 

planeringshorisont. Planeringen omfattar sådant som förhållandet mellan enskilda 

lektioner och ett ämnesområde och mellan ämnesområdet och mål för terminen. Till 

det tillkommer, troligen i högre grad för högstadie- än för gymnasielärare, relationen 

till andra ämnen. Till planeringskompetensen hör också förmågan att bedöma 

relevansen av de planerade lektionerna för de elever som läraren just nu undervisar, 

både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv.543 I ett skolsystem som både är 

decentraliserat och målstyrt ökar behoven av att arbeta med planering av 

undervisningen. Att planeringen måste ske i förhållande till institutionella resurser 

och ramar är naturligtvis givet, men vetskapen om dessa och hur man kan hantera 

dem är en kompetens som växer med tiden i yrket. Historiedidaktisk lärarforskning 

har också tidigare visat hur sådana problem hanteras av lärare på enskilda skolor, men 

även hur sammansatt och begränsande uppgiften kan vara.544 Intervjuerna med 

Caroline kretsar inledningsvis kring dessa allmänna förutsättningar men också kring 

en generell förståelse av historieämnets samtidsrelevans. Det är alltså i ett sådant 

sammanhang som primära historiska frågor aktualiseras.  

Ett ämne i kläm mellan intentioner, resurstilldelning och selektiva traditioner  

Caroline betonar att en avgörande omständighet för historieämnets gestaltning på 

hennes lektioner är ämnets faktiska och fysiska resurser inom ramen för de nationella 

styrdokumentens riktlinjer och Storstadsskolans organisation. Särskilt gäller det 

tilldelningen av tid, både vad gäller antalet lektioner i schemat och planeringstid för 

lärarna. Visserligen är hon medveten om att denna fråga är ”alla lärares dilemma” 

men att hålla sig uppdaterad om ämnesinnehåll i alla de fem ämnen som Caroline 

undervisar i måste rimligen vara svårt. Caroline ger ett konkret exempel från den 

lektion om första världskrigets orsaker som hon hade med klass 9x samma dag som 

intervjun genomfördes:  

Caroline: Det finns nu forskning till exempel, just när det gäller första världskriget [...], 

jag läste häromdan om det här klassiska exemplet man försöker … där man alltid har 

radat alla dom här faktorerna som jag gjorde i dag till exempel, och hur det har påverkat 

och hur … ja … hur instabiliteten i Europa ökade. Det finns i dag historiker som säger, 

nämen det där ska man nog ta med en klackspark, det var inte så, utan man skulle kunna 

se på ett helt annat sätt och det är jag jättenyfiken på till exempel, men samtidigt så 

känner jag att om jag, det kan inte jag riktigt, den aspekten kan inte jag ta upp för jag har 

inte på fötterna, liksom.545 

                                                      
543 Imsen (1999) s. 363–368. 
544 Schiöler (2012) s. 139–144. Jfr Jarhall (2012) s. 170–178. 
545 Ljudupptagning, intervju 1 med Caroline, 2009-11-05. Alla citat fram till nästa not har samma källa. 
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Att ge eleverna förståelse för flera faktorer i ett kausalitetsresonemang är som vi snart 

kommer att se ett framträdande drag i undervisningens uppgifter i Carolines 

uttolkning av historieämnet. Men också andra historiedidaktiska områden drabbas av 

tidsbristen och hon beskriver sina egna undervisningsmetoder som outvecklade i 

förhållande till de möjligheter hon ser med en annan resurstilldelning. Caroline 

exemplifierar med den inlevelse som skönlitteratur och konst skulle kunna erbjuda 

eleverna. Arbetet med källkritik blir också eftersatt:  

Caroline: ... den idealiska historieundervisningen med … källkritik, … hitta dokument, 
kunna fördjupa sig, … läsa skönlitteratur, från tiden, … konst, det finns ju hur många 
saker som helst som man skulle kunna spegla inom ett ämnesområde i historia, eller 
hur? För att just få en känsla av tiden … och att det känner jag, det roliga, det hinner vi, 
det hinner vi aldrig göra, utan man betar av [...] område för område.  

Under de år som Caroline arbetat som lärare uppfattar hon att utrymmet för arbete 

med planering och ämnesutveckling har minskat. Samarbetet med kolleger har också 

drabbats av ett skiftat fokus från undervisning till ett omhändertagandeperspektiv av 

eleverna. Det är alltså inte målsättningarna i läroplan och kursplaner som hindrar den 

goda undervisningen enligt Caroline. Snarare handlar svårigheterna om 

dokumentationskrav och förväntningar från föräldrar, elever och skolledning. Kraven 

på att skriva individuella åtgärdsprogram minskar möjligheten att planera och 

utveckla undervisningen. Caroline säger att hon uppfattat det som att ”mentorskapet” 

har framstått som ”viktigare än undervisningen” för skolans ledning.  

Men tidsbristen i stunden står också i relation till högstadiets historieundervisning i 

sin helhet. I intervjuerna återkommer Caroline några gånger till att hon upplever ett 

uttalat krav på att ”hinna” ta upp vad som verkar vara ett givet stoff. Formuleringen i 

den nationella kursplanen om ”ett medvetet urval” har med andra ord inte kunnat 

utväxlas i någon större frihet att välja innehåll. Det tycks finnas en tyst, 

överenskommen innehållslig kanon som man inte kan ändra på. På en direkt fråga om 

hon skulle kunna hoppa över antiken och börja med 1800-talet i sjuan för att få mer 

tid för det som hon anser vara viktigt svarar Caroline först ja, men hänvisar sedan till 

den selektiva tradition som hon trots allt känner att hon är tvungen att förhålla sig till, 

även om den går att tänja: 

HANS: Så du skulle kunna skippa antiken … med en klass och … börja med 1800-talet 

i sjuan och jobba dig framåt? 
Caroline: Ja, absolut. 
HANS: Det är inget som hindrar dig så? Det är ett val, för att du vill att dom ska ha med 
sig antiken och renässansen och franska revolutionen och 1800-talet och först… är det 
så? 
Caroline: Ja, nej, ja… nej, det. Ja, så är det väl kanske men det är väl också så att det 
finns vissa förväntningar, på att … 
HANS: Från? 
Caroline: Från alla möjliga, föräldrar, eleverna själva, varför ska vi, varför gör vi inte det 
här? Eller det här ska vi göra. Att det ska vara nån slags … eh  … kollegor … [skratt]… 
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så kan man väl inte göra, så där… nej, men däremot så är det väl, ja, men tänk så här, 
å andra sidan har jag ju faktiskt rationaliserat bort ganska mycket, vi kör medeltiden på 
en lektion, ungefär, renässansen är … jättekort … franska revolutionen har jag faktiskt 
kortat ganska mycket för att gå in på industriella mycket mer än vad jag gjorde förr, så 

att det förändras ju.546 

 

Även om Caroline alltså menar att tonvikten kan förskjutas och förändras så skulle 

enligt henne både kolleger, föräldrar och elever ha synpunkter på om hon skulle göra 

för stora förändringar i de innehållsliga urvalen. Som jag tolkar hennes uttalande går 

hänvisningen också att koppla till den nationella historiekursplanens formuleringar 

om att undervisningen också ska sträva efter att eleverna genom undervisningen ska 

få ”ett djupt och brett kunnande” om kulturarvet eller ”redogöra för viktiga händelser 

[...] i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden och Europa”. Sammantaget blir det 

hur som helst svårt för den enskilde läraren att mot den selektiva traditionens makt 

hävda andra urvalsprinciper. Man kan lägga tonvikten på att fördjupa något men inte 

lämna bredden i det som anses tillhöra högstadiets historia. Medeltiden och 

renässansen kan man göra mycket kort, franska revolutionen förkortas, men det finns 

ett givet innehåll som måste vara med, åtminstone på rubriknivå.547 

En målstyrningsparadox: elevernas nyfikenhet och lärarens frihet begränsas  

Men undervisningens yttre ramar begränsar inte bara tidsmässigt hur undervisningen 

kan bedrivas, utan också kommunikationsmöjligheterna kring målsättningen. Med 

tanke på att skolan ska vara målstyrd och elever förväntas vara informerade om målen 

är detta något av en paradox. Caroline berättar att elever i stigande grad efterfrågar 

”målpapper” i början av ett ämnesområde och att de på så sätt i förväg ställer in sig 

på att kunna besvara frågor så som det är formulerat där, och att detta faktiskt kan 

motverka en annan målsättning, den att kursplanen föreskriver att eleven ska 

undersöka och utveckla nya kunskaper, inte bara reproducera ett memorerat 

innehåll. Sådana målbeskrivningar kan alltså enligt Carolines erfarenheter hindra 

elever att spontant ställa nya och spontana frågor: 

Caroline: Jag vill att dom ska komma in i ämnet lite grann, och känna att när dom läser 

dom här kriterierna, att det känns lite bekant, ja men det här har vi pratat om [...]. Jag vet 

att [om man får] någonting som är helt nytt, [...] så blir man bara stressad av att läsa ord 

man inte begriper och … så jag brukar, jag brukar försöka vänta lite medvetet. 

HANS: Om jag förstår dig rätt, så, [...] så är … tycker du att … att om man presenterar 

det i förväg så här, så förlorar eleverna någonting … med det här alltså? 

Caroline: Mm, mm, mm. 

HANS: Och vad är det dom förlorar? 

Caroline: Jag vet inte, jag tror dom förlorar nån nyfikenhet lite grann, det finns nånting 

där som jag känner att jag förlorar också då, att helt plötsligt [...] att det är som att då står 

                                                      
546 Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19. 
547 Englund (1988). Jfr Jarhall (2010) s. 170–175 för liknande uppfattningar hos andra historielärare på 
högstadiet. 
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det där, då behöver man inte öppna …. [...] då behöver eleverna inte känna att, då kan 

man inte ta upp en diskussion om …  det där … för det står inte här i våra betygskriterier 

så det är inte relevant utan nu är vi helt sålda på det här och det blir bara fokus på det, 

då tycker jag att undervisningen förlorar på det.548 

Att ställa ”dom riktigt brännande frågorna” – ett centralt mål för historieämnet 

Ambitionen att ge eleverna möjlighet att utveckla sin analysförmåga och orientera sig 

i samtiden är en central meningsaspekt för Caroline. Hon berättar att intresset för att 

förstå och förklara samhällsfrågor och sätta det i ett tidsperspektiv uppstod ganska 

tidigt i hennes eget liv. När hon själv var elev på högstadiet och gymnasiet var 

Vietnamkriget ett exempel på en angelägen samtidsfråga som hon kände 

engagemang i och ville förstå. Caroline upplevde emellertid att hennes 

samhällskunskaps- och historielärare både i grundskolan och på gymnasiet var 

ointresserade och okunniga i sådana samtidsfrågor och att de inte ville ta in dem i 

undervisningen. Men när Caroline fick en ny historielärare på gymnasiet förändrades 

hennes uppfattning både om ämnets möjligheter att förmedla betydelsefulla 

kunskaper och för henne själv att begripa världen: 

Caroline: Men sen i tvåan fick vi en ny historielärare, […] och hon var alldeles nyexad 

från lärarhögskolan och snygg var hon … så där, jag var jätteimponerad av henne, men 

alltså helt plötsligt så föll det på plats, hon var en så här jäkel på att rita modeller och 

det var, det var väldigt mycket cirklar och pilar och så var det ju det här … samband och 

sammanhang och helt plötsligt … och […] det var inte det här kravet på att man skulle 

veta exakt, namn och tidsperioder och årtal, utan helt plötsligt så blev det fråga om 

förståelse och då … alltså jag kommer ihåg den där känslan av … hur underbart det 

var, hur kul det var, hur man kunde läsa på ett helt annat sätt och kunde ställa dom här 

riktigt brännande frågorna – och få en massa svar man hade nytta av i samtidsintresset, 

[…] jag vet att jag tyckte det var helt fantastiskt, det var nästan som en religiös 

upplevelse [skratt]. 

Att detta sätt att undervisa närmast gav historielektionerna en existentiell dimension 

antyder att det fortfarande kan vara något av ett ideal för Caroline. På en direkt fråga 

om vad som kan tänkas vara hennes nuvarande elevers viktigaste samtidsfrågor tar 

Caroline upp en rad spörsmål som vi känner igen från det föregående kontextkapitlet:  

HANS: Om du tänker på dina elever i dag … det, det, när du gick i plugget och så, då 

var det Vietnamkriget som gällde och så där … vad tänker du om eleverna i dag, vad 

har dom för, för frågor med sig?  

Caroline: Ja … eh, alltså dom har ju, … det är ju det som händer i deras tid, självklart. 

Jag menar det är ju när … inte nu så mycket, men för något år sedan var det ju kriget i 

Irak, Afghanistan... Pakistan i dag, är det många som ställer frågor om vad som händer 

där … finanskrisen … det finns ju jättemycket. Men också Sverigedemokraternas 

utveckling, vad kommer det ifrån, man försöker dra egna paralleller till nazismen och 

fascismen, men utan att ha så mycket på fötterna. Vad är det som gör att sådana här 

                                                      
548 Ljudupptagning, intervju 1 med Caroline, 2009-11-05. Alla citat och referat fram till nästa not har 
samma källa.  
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organisationer växer i vissa tider? Det finns ju …. flyktingpolitik, invandringspolitik, det 

finns ju väldigt många frågor… 

HANS: Ja, det finns många frågor…  

Caroline … som är aktuella för elever i dag.  

HANS: ...brukar dom ta upp det tycker du? 

Caroline: Det händer att dom gör, absolut, och eh ... miljöfrågor. 

Caroline beskriver just miljöfrågorna som särskilt komplicerade att behandla inom 

ramen för undervisningen. Det gäller både i historia och i de andra SO-ämnena. En 

svårighet är att en del elever uppfattar dessa frågor som riktigt skrämmande. Hon 

minns en elev i en klass som för något år sedan upplevde klimatfrågan som så 

ångestframkallande att hon inte kunde vara med på lektioner där Caroline 

undervisade om detta. Detta är ett extremfall men Caroline menar att det finns 

mycket som talar för att elever tar frågan på verkligt allvar. Den andra svårigheten är 

att miljöfrågorna har många naturvetenskapliga aspekter och där uppfattar hon att 

hon saknar kompetens att undervisa. Hon vill helst hålla sig till samhällsaspekterna – 

de tekniska och fysiska frågorna utreds bäst av kolleger som undervisar i NO-ämnen.  

Förhållandet mellan historiemedvetandets tre temporala aspekter kommer in på fler 

sätt, inte bara i historieundervisningen. Caroline beskriver hur hon inom ramen för ett 

avsnitt om ekonomi i samhällskunskapen detta år betonade den historiska 

dimensionen i sina båda nior och de där drog paralleller mellan 1800-talets kamp om 

resurser under kolonialismen och att det i framtiden, med den förmodade 

ökenutbredningen och de stigande havsnivåerna som grund, kan uppstå en situation 

där det basala blir framställning av mat. Uppköp av bördig mark i Afrika från rika 

intressenter i Sydkorea och Kina är aktuella frågor. I framtiden riskerar det att bli nya 

krig och konflikter om resurser. I klasserna har de samtalat om detta som ett av två 

möjliga framtidsscenarier. Det andra var att framtidens samhälle skulle kunna vara ett 

högteknologiskt ”idealsamhälle” där ”vi kanske bara ska jobba fem timmar om dan.” 

Historisk empati och tidsperspektivens betydelse i historia och andra SO-ämnen  

På en fråga om vad som utmärker historieämnet i förhållande till de andra SO-ämnena 

svarar Caroline att det är förmågan till historisk empati som är det väsentliga. Men att 

det också handlar om att anlägga olika tidsperspektiv, framför allt blir det tydligt i 

jämförelse mellan samhällskunskap och historia:  

Caroline: ... med sina samhällskunskapsögon [...] tar man avspark i det man står i just 

nu och sen så söker man förklaringar bakåt. [...] [I historia tänker jag, då förflyttar… då, 

då…. kan man också ta avspark här, men då måste man samtidigt förflytta sig … till tiden 

som var, titta på dom dokumenten kanske, det blir mycket mer än bara se … alltså man 

kan komma in på … man kanske tittar på samhället i sig, man lär sig om: hur levde 

människor? Vad tänkte man? Vilken konst, litteratur? … och man byter perspektiv, eller 

hur? [...] Och så byter man perspektiv och befinner sig där, då. [I] samhällskunskapen, 
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då sitter vi här med facit, och så går vi tillbaka och säger vi att nu är det så här, här, 

därför att då hände det, där. Det är ett konstaterande utifrån vår … utifrån vår värld på 

något sätt, att det är det … perspektivet.549 

Medan samhällskunskapen ger underlag för att se det förflutna ur ett genetiskt eller 

möjligen ett genealogiskt samtidsperspektiv, där man ”söker förklaringar bakåt” gör 

historieämnet det möjligt att öppna det förflutnas nu och se tiden ur de historiska 

aktörernas eget framtidsperspektiv. Det reflexiva förhållningssättet – att dels utgå 

från det förflutna med hjälp av historisk empati, dels från ett genetiskt framvuxet nu 

är också ett tema för den planerade slutskrivningen för historiekursen med klass 9x 

den här terminen: 

Caroline: ...  sen tänker jag att jag ska [kunna] se det [elevernas olika nivåer på 

kunskaper] på sättet som dom skriver sin essä… essäfråga, [---] då tänker jag, det är 

upp till bevis, där vill jag att dom ska knyta an på nåt sätt och utveckla det här och 

dessutom så, så i den frågan finns det också ett framtidsperspektiv, och då tänker jag så 

här att … har man förstått det jag vill att man ska förstå då skulle man också, då skulle 

man precis lika gärna svara på samma fråga men nu handlar det om 2009. Och den finns 

med som ett MVG-alternativ då, och då tänker jag … och då är min förhoppning att man 

ska kunna, att några ska kunna [skratt] klara det [...]. Och lyckas man med det, då kan 

man ju slå upp tidningen varenda morgon liksom och … även om man inte direkt kan 

sätta saker i sammanhang så skulle man om man ville, så skulle man faktiskt kunna rota 

så att, varför har det blivit så här, och ta reda på det, att ställa de rätta frågorna och ha 

redskapen känner jag.550 

Eftersom elevernas samtids- och framtidsorientering är ett viktigt mål för 

undervisningen innebär det att det blir mellankrigstidens politiska problem som ska 

fokuseras under hösten. Första världskrigets händelseförlopp kortas ner även om det 

finns många saker där som verkligen är intressanta. Bristen på tid tvingar fram en 

undervisning om begrepp och de övergripande orsakerna. Caroline säger att hon är 

medveten om att detta gör undervisningen mer abstrakt. Hon beklagar att det blir så 

kortfattat för eleverna, främst för att de är så unga och därför skulle behöva mer 

konkretion: ”alltså dom behöver ju lite kött och blod egentligen”.  

Identitet, demokrati och emancipatoriska mål i elevers historiemedvetande  

I den andra intervjun säger Caroline att om eleverna inte utvecklar kunskaper i historia 

riskerar de att bli ”historielösa kanske, i motsats till ... historiemedvetna.”551 I den 

första intervjun kopplar hon också samman behovet av orientering i nuet och 

framtiden med utgångspunkt i kalla krigets slut. Inte minst handlar det om hur den 

”radikaliserade islamiströrelsen” har kunnat fånga upp framtidstro på sina håll i 

världen efter Sovjetunionens kollaps, frågor hon skulle vilja ta upp och diskutera 

                                                      
549 Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19. 
550 Ljudupptagning, intervju 1 med Caroline, 2009-11-05. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
551 Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19. 
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tillsammans med eleverna, antingen i samhällskunskapsundervisningen eller i 

historia. Caroline framhåller också att historieundervisningen borde kunna utgå från 

en avslöjande och kritisk hållning till samhällsutvecklingen. På en fråga om kopplingar 

mellan samtiden och det man ska läsa nu betonar hon i likhet med SO-kursplanens 

och Storstadsskolans formuleringar i den lokala kursplanen för SO, att det är viktigt 

att inte ta demokratin för given:  

Caroline: Eleverna [är] alltid [...] väldigt förvånade till exempel när man upplyser dom att 

det systemet vi har, alltså, det vi tar för självklart, att det är ett modernt påfund att det är 

en avart här, det är ju ingen normalitet, jag menar människorna har ju styrts av enväldiga 

… härskare … och feodalsamhällen och kyrkan, jag menar i alla tider liksom, och att vi , 

systemet vi har är modernt eller att vi … eleverna är lika förvånade varenda gång när 

man säger att Sverige demokratiserades 1921, och det är ju ändå modern tid och att nu 

så har vi släppt vårt inflytande för mycket, att det är nån annan som ska sköta om 

liksom.552 

Förutom detta mer generella problem ser Caroline en annan och angränsande 

svårighet i att eleverna har svårt att intressera sig för de lite större samhällsfrågorna. 

Det är lättare att engagera sig i det som är tillfälligt uppmärksammat i medier, 

exempelvis djurrättigheter. Samtidigt är politiska frågor något som eleverna själva 

måste ta ställning till, någon propaganda vill hon inte att undervisningen ska utgöra. 

När undervisningen ger eleverna begreppsliga verktyg som kan göra det möjligt för 

dem att få syn på mönster och strukturer, blir det ett demokrativerktyg. Men det 

handlar inte bara om den ”stora” historien utan också om att låta elever bli på det 

klara med hur individer kan tvingas in i tidsbundna roller:  

Caroline: … det är kanske bra att kunna sätta in sig och sin tid … i ett sammanhang… 

för att veta vad som är möjligt för… jag menar bara att veta vilka vi var, bara för några 

generationer tillbaka så där. Mor- och farföräldrar, hur vi … hur vi levde för hundra år 

sedan, hur det var radikalt annorlunda än vad det är idag och att vi tänker på det 

liksom, att det finns ingenting statiskt i det här och också att vår roll är definierad åt oss 

lite grann. Och är man medveten om det här kanske man också har möjlighet att 

påverka … tänker jag. 553 

Eleverna skulle alltså om undervisningen lyckades med detta kanske också kunna få 

upp ögonen för möjligheten att påverka och förändra framtiden och att samtidigt 

förankra detta i en förståelse för samband med det förflutna. Caroline sammanfattar 

det med att historieämnet har ”med identitet att göra, jag menar att kunna placera 

sig själv i tid och rum.”  

                                                      
552 Ljudupptagning, intervju 1 med Caroline, 2009-11-05. 
553 Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
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Historia som ett samhällsvetenskapligt och samtidsorienterande ”hjälpämne” 

Vad som i övrigt utmärker historieundervisningen bör enligt Caroline vara att den kan 

ge eleverna fungerande ”redskap” till att förklara väsentliga samtidsfrågor både bakåt 

mot det förflutna och framåt för att kunna förstå pågående förändringsprocesser, 

men också för att upptäcka mönster som tycks upprepas, kunna dra paralleller över 

tid och rum, kunna använda begrepp som nationalism och imperialism. Det handlar 

både om förändringar i utvecklingslinjer och om likheter och om skillnader över tid. 

Historia är på så sätt ett ”hjälpämne” 554:  

Caroline: ... historia är ett redskap på något sätt, där [man] kan lära sig väldigt mycket 

och … ett sätt att tänka, se utvecklingslinjer, inte bara kronologiskt utan se hur saker 

återkommer, man får begreppen … väldigt många saker man kan dra paralleller till hur, 

hur det är i dag. Så jag tänker att historia …. det är ju jätteintressant i sig … men också 

ett bra hjälpämne. 

HANS: Mm, ett hjälpämne för att…? 

Caroline: För att förstå sin samtid och kunna sätta ihop det som händer, konflikter, 

ekonomisk utveckling eller vad som helst.  

När jag ber Caroline utveckla detta svarar hon att hon vill att eleverna ska kunna lära 

sig se vad som är kontinuerligt i förändringsprocesser, att samtidens händelser och 

skeenden har historiska rötter: 

Caroline: Lära sig att se mönster och upprepningar … ja, och också, jag tänker mig, för 

mig spelar det ingen roll, vilket område man än studerar, säg att man blir 

jätteintresserad, inte vet jag, [av] internationella konflikter säger vi, konfliktlösningar, ja, 

relationer mellan länder, så … så skulle det vara omöjligt att dimpa ner på jorden 2009 

och försöka få in sammanhangen utan … [att] ha redskapen, ha verktygen och veta hur 

länderna har utvecklats, vilka beroendeförhållanden som finns och varför … det vi 

pratade i dag om [på lektionen], före detta kolonier då, det imperialistiska perspektivet 

som man skulle kunna, ja det ser man ju i dag också fast på ett annat sätt, och det finns 

kvar dom här arven som förklarar liksom mycket av världen i dag. Så är man det minsta 

intresserad av sin samtid, och … samhället, så behöver man ju ganska gedigna 

historiekunskaper, det är ju min åsikt.  

När Caroline beskriver målsättningen med arbetet om första världskriget och 

mellankrigstiden klargör hon dessa tankar ytterligare. Saker händer inte bara:  

Caroline: … jag presenterar begrepp kanske, och jag vill ge dom de här verktygen då, 

alltså jag vill ju, det är ju självklart, historien är ju händelser, orsak och verkan, det finns 

ju den här tanken om sammanhang hur saker och ting hänger ihop och om man kan se 

små sammanhang och man göra den här … cirkeln större och plocka in olika saker att 

man hela tiden försöker tänka då i hur … att ingenting bara blir utan det finns skäl till att 

det blir och att resultaten får sina konsekvenser det blir förhoppningsvis en slags 

utveckling eller inte… eller hur? Men varför så? Att man inte tänker, ja att det bara 

dimper ner liksom en … en Hitler i Tyskland [skratt], eller hur? Det är ju det som jag 

tänker att jag ser som väldigt viktigt i ämnet. 

                                                      
554 Ljudupptagning, intervju 1 med Caroline, 2009-11-05. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
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Förmågan att se paralleller i den egna samtidens Sverige är det främsta motivet med 

höstens kurs:   

Caroline: … jag vill ju föra fram dom [eleverna] till mellankrigstiden, och där kunna 

prata om …. ja, demokratifrågor, revolutioner, rättvisefrågor … dra paralleller till den 

ekonomiska krisen med den kris vi har haft i Sverige och utvecklingen vi har haft här 

med främlingsfientliga partier till exempel, så det är det som är mitt motiv. 

Att Sverigedemokraternas snabba tillväxt i opinionen utgör bakgrunden till den 

primära historiska fråga som Caroline vill att undervisningsberättelsen ska utgå från 

framgår också av andra sammanhang under intervjun. Det är demokratins kris under 

mellankrigstiden som är det mest intressanta. Första världskrigets händelseförlopp i 

allmänhet och Versaillesfredens betydelse i synnerhet är därvidlag en nödvändig 

bakgrund, något som är viktigt och intressant i sig, men i det här sammanhanget är 

det något hon vill göra så kort som möjligt.  

Att mellankrigstiden i det avseendet utgör en viktig referenspunkt står klart. Hon ser 

också att det i det omgivande samhället finns krafter som försöker bortse från sådana, 

möjliga likheter. Hon menar att politiker och andra människor som uttalar sig i media 

ibland framstår som lite dumma eller låtsat förvånade över den händelseutveckling 

som skett under de senaste åren:  

Caroline: ... så att det är så, samtidigt får vi finanskris och [förställer rösten lite] å-å-å 

och blir jättechockade för nu … växer Sverigedemokraterna … och hur kommer det sig? 

Caroline betonar alltså att sambandet i tid med finanskrisen gör utvecklingen i Sverige 

hösten 2009 till ett tydligt och möjligt jämförelseobjekt med situationen i 

mellankrigstidens Europa.  Den grundläggande idén är också att eleverna ska utveckla 

en generell kompetens att se sin samtid i ett historiskt ljus: orienteringskompetensen 

innefattar elevernas förmåga att uppfatta sig själva, sin samtid och framtiden i ett 

sammanhang där de också skulle kunna upptäcka sina möjligheter att – åtminstone i 

någon mån – kunna påverka händelseförloppet.  

Primära historiska frågor ur lärarperspektiv – en första summering 

Caroline nämner flera problemområden i samtiden som eleverna är intresserade av 

och som skulle kunna ligga till grund för primära historiska frågor. Alla är formade i 

förhållanden som är aktuella hösten 2009: händelseutvecklingen i Irak och 

Afghanistan, klimatförändringar, teknikutveckling och resursfördelningsfrågor. En 

särskild vikt får den pågående finanskrisen och Sverigedemokraternas tillväxt i 

opinionssiffrorna eftersom den frågan går att knyta till den planerade kursen i historia 

denna termin.  
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Elever kan enligt Caroline redan dra paralleller med nazism och fascism men det sker 

”utan att ha så mycket på fötterna”. Att ge dem chansen att utveckla sådana 

kunskaper är ett rimligt mål för studierna denna termin, också givet att kursplanerna 

både i historia och i den övergripande SO-kursplanen har formuleringar som anger 

den typen av uppgifter som önskvärda målsättningar. Vi kan också notera att Caroline 

formulerar den primära historiska frågan med en genealogisk utgångspunkt men med 

ett jämförande, reflexivt tidsperspektiv: eleverna ska kunna söka svara på ”vad är det 

som gör att sådana här organisationer växer i vissa tider”.  

Det centrala är att eleverna själva ska göra upptäckter och kan resonera sig fram till 

svar. Det är inte heller den historiska kunskapen om första världskriget och 

mellankrigstiden i sig som är det centrala här utan elevernas generella förmåga att 

söka efter mönster och förklaringar i det förflutna. Skolans historieämne är på så sätt 

ett ”hjälpämne” i det praktiska livet, för att skapa orientering inför framtiden. Det sker 

genom att eleverna reflexivt kan göra jämförelser utifrån ett samhällsvetenskapligt 

modelltänkande där olika begrepp står i centrum; förmågan att kunna ”slå upp 

tidningen varenda morgon” och själv formulera och söka svar på nya primära 

historiska frågor framstår som ett centralt mål.555 

҉ 

På spaning efter primära historiska frågor: elevperspektiven  

Medan jag har kunnat följa Carolines uppfattningar om historieämnets 

samtidsrelevans relativt detaljerat blir eleverna självklart inte lika framträdande som 

individer i intervjumaterialet, först och främst beroende på att de är många fler och 

att intervjuerna gjordes i grupp. De kan som elever och unga inte heller förväntas ha 

en lika elaborerad syn på den pågående undervisningen som sin lärare. Trots att 

elevernas röster många gånger blir tydliga blir utrymmet för att ställa följdfrågor också 

begränsat av en forskningsdesign där elevernas gemensamma samtal är det som 

undersöks.556 Det blir med andra ord snarare ett slags grupporträtt av eleverna i klass 

                                                      
555 Carolines intervjusvar påminner i vissa avseenden om det som Thomas Nygren (2009) s. 87f 
kategoriserat som en lärare med samhällsvetenskapligt inriktad ”undervisningsstrategi” och Mikael 
Berg (2014) s. 179–186 karakteriserat som en ”kritiskt orienterad” ämnesförståelse. Jfr dock 
diskussionen i Lozic (2010) s. 117, not 383 om svårigheter med sådana idealtypsklassifikationer och 
Jessica Jarhalls (2012) passim mer dynamiska syn på högstadielärares ”omformning”. Jag återkommer 
till Jarhalls studie i resultatdiskussionen.  
556 Jfr Kölbl & Strauss (2001) s. 17–19 och Löfström (2011) s. 68–70 för näraliggande metodiska 
strategier i gruppintervjuer med unga kring historiemedvetandeutvecklande spörsmål.  
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9x och deras förhållande till historieämnet som kan mejslas fram här. Bilden bygger 

också på elevernas svar på de båda enkäternas frågor.  

En första förutsättning för att själv kunna artikulera eller uppfatta vitsen med den typ 

av historisk kunskap som omfattas av aktiviteten att ställa primära historiska frågor är 

troligen att den ur elevperspektiv uppfattas som tillräckligt öppen. Risken att även 

avancerade historiska spörsmål kan omvandlas till memoreringskunskaper av ett 

särskilt stoff eller till redan färdigproducerade och förgivettagna tolkningar är känd i 

tidigare forskning.557 I skolan kan de institutionella ramarna även framträda som 

begränsande alldeles oavsett kursplanens formuleringar, lärarens intentioner och 

undervisningens faktiska genomförande. Anledningen är helt enkelt att elever inte 

sällan uppfattar den genomförda undervisningen på ett annat sätt, eller mer eller 

mindre medvetet omtolkar dess intentioner i en helt annan riktning.558 Som vi såg var 

Caroline också inne på detta dilemma då hon menade att hon undvek att för tidigt ta 

upp den primära historiska fråga som hon planerar som en av de svåraste och 

viktigaste på terminens avslutande ”essäskrivning”.  

Kapitlets avsnitt med eleverna tar sin utgångspunkt i vetskapen om dessa 

begränsande förutsättningar och söker också mer brett efter elevernas 

egenformulerade primära historiska frågeställningar i förhållande till den pågående 

undervisningen, både i enkätsvar och i intervjuer. Det handlar alltså om att i linje med 

den etnografiska ansatsen metodiskt ”knacka” på materialet för att mer lyhört söka 

uppfatta teman, attityder och tankar som gör höstterminens studier om första 

världskriget och mellankrigstiden relevanta ur elevernas samtidsperspektiv. Som en 

faktisk del av de pågående lärprocesserna i klassrummet framträder aktiviteten 

därmed i första hand indirekt: elevernas utsagor speglar – precis som i intervjun med 

Caroline – både den pågående verksamheten men också tidigare erfarenheter i mötet 

med historia.  

Historia som skolämne – olika slags elevintressen  

Många av eleverna i klass 9x tar fasta på att de befinner sig i skolans institutionella 

sammanhang. Det handlar om att visa upp vad man har lärt sig, få ett betyg och gå 

vidare i livet. En del av eleverna säger att de visserligen har fått ett större intresse för 

första världskriget och mellankrigstiden genom undervisningsberättelsen. Men inte 

heller ett nyvunnet innehållsligt intresse behöver vara ett incitament, framför allt inte 

inför instuderingen till slutprovet:  

                                                      
557 Rosenlund (2016) s. 173–177; Alvén (2017) s. 184.  
558 Arfwedson & Arfwedson (2002) s. 164–174. Jfr Ziehe (2007) s. 178f. 
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HANS: [...] det verkar inte som det är det [intresset för historiska ämnesinnehållet] som 

är drivkraften när ni ska plugga liksom så där, då, ra, eller?  
Henrik: Nej, det är ju inte det jag tänker på när jag ska plugga, liksom. 

HANS: Vad tänker du på, då? 

Henrik: Nej… 

Saga: Provet! 

Henrik: ... jag vet inte hur jag tänker liksom. 

Arvid: Bra betyg. [Saga skrattar] 

HANS: Men allvarligt talat, det är väl inte så konstigt, att det är så att man tänker på 

betygen? 

Henrik: Ja, alltså man tänker väldigt mycket liksom på, ja betyg, alltså jag sitter inte och 

tänker att jag vill lära mig hela historien.  

HANS: Nej, okej, vad heter det, är det likadant för er alla fyra, att när man pluggar då, då 

är drivkraften att man ska fixa proven? 

Frida: Ja, alltså, jag känner kanske inte framför allt för att fixa provet, men för att ändå 

liksom… att man [ska] nå ett högre betyg så … för gymnasiet. Så känner jag just nu i alla 

fall. 

HANS: Är ni lite pressade så där, inför... eh, inför gymnasiet nu då?  

Frida: Mm. 

Saga: Mm. Sen känner jag att just det här området, tycker jag var ganska intressant, så 

det försöker jag lära mig mera om det. 

Frida: Just, precis.559 

Den nyss citerade intervjun genomförs samma dag som eleverna har påbörjat sitt 

arbete med att skriva den avslutande, tre timmar långa essäskrivningen om 

mellankrigstiden. Det är också bara ett par veckor kvar innan eleverna ska få 

höstterminsbetyget, det betyg som används för en första preliminär 

antagningsomgång till gymnasiet. Därför är det kanske inte förvånande att tanken på 

provresultaten är viktigare än det historiska innehållet; provsituationen begränsar 

helt enkelt annan samtidsrelevans än den näraliggande instrumentella.  

Men också i enkäten, som genomförs i oktober, innan historieundervisningen inletts, 

finns motsvarande tankar hos en stor del av klassens elever. Här är det 10 av 29 elever 

som uppger att de ”håller helt med om” och eller ”håller med om” påståendet att 

historia ”bara ett skolämne och inget mera (något man läser för att klara proven)”.560 

På en öppen enkätfråga som gäller elevernas tankar om det kommande 

ämnesområdet återfinns den här typen av svar spontant i fyra fall, och några menar 

att ämnesinnehållet är ”tråkigt” eller på annat sätt mindre engagerande.561 En av 

flickorna skriver uttryckligen att det viktigaste är att vara uppmärksam på lektionerna: 

”Nu gäller det att lyssna från början om jag ska fatta ngt!”562 En av pojkarna gör det 

                                                      
559 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07.  
560 Enkät 1, fråga 1. Det kan jämföras med siffrorna i Långström (2001) s. 43 där omkring en fjärdedel 
av eleverna i åk 9 uppgav ett liknande svar och enkätsvaren i NU 03 där omkring 40% ansåg att man 
arbetade med historia bara för provens skull, Berggren & Johansson (2006) [NU 03] s. 26.  
561 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 16, flicka, elevsvar 6 och 11, pojkar.  
562 Enkät 1, fråga 26 elevsvar 15, flicka.  
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ännu tydligare: ”Jag råpluggar till provet och får ett bra betyg. Punkt.”563 I 

intervjumaterialet förekommer också flera andra uttalanden där det instrumentella 

lärandet står i centrum. Frida säger lite ironiskt att man kan ha nytta av skolans 

historia om man ska bli historielärare i framtiden.564 Hampus talar om att det kan vara 

bra med historiska skolkunskaper för att man som vuxen kan hjälpa sina barn med 

läxorna, Lisa att man kan vinna pris i ”Vem bli miljonär?”.565  Det framkommer också 

på andra sätt att elever menar att skolans ramar begränsar deras möjligheter att 

intressera sig för ämnesinnehållets relevans. Att allt går så snabbt är en del av 

problemet menar Maria. Det tar både tid och kraft att skapa ett intresse och när man 

väl fått det är undervisningens innehåll någon annanstans:  

Maria: ...  man sitter där… [förvränger rösten] ”åh, vad kul det här är” och bara typ lägger 

mig ner på bänken och varenda lektion, man orkar inte hålla sig, så här koncentrerad, 

och sen när man väl börjat förstå nånting och börjar se liksom djupet på själva historien, 

första världskriget, att förstå, då så byter man ämne och det känns så synd och sen 

glömmer man bort allt det dära och sen när man återgår till det, då har man glömt bort 

det, måste börja om från början.566  

Maria får medhåll om tidsbristen av flera av dem som ingår i hennes intervjugrupp. 

Oscar säger att det nog skulle vara ”jätteintressant” med historia ”om man hade mer 

tid till det” i skolan ”man hinner aldrig liksom koncentrera sig på en specifik sak, i 

[exempelvis] första världskriget. Han jämför med ämnen som engelskan där de har 

mycket mera tid i schemat där ”hinner man bli liksom lite så här bekant ” med 

ämnesinnehållet. Maria berättar att det särskilt på torsdagslektionerna, då de har 

historia sist på dagen kan hända att Caroline innan de kommer in i salen efter ”våran 

längsta och hårdaste dag” har skrivit upp hela tavlan med olika stödord och att det 

känns mycket tungt att hänga med. I en annan gruppintervju säger Love att det ibland 

är svårt att svara på vilken mening studierna i historia kan ha utanför skolan. Det beror 

åtminstone delvis på ett generellt problem, som elev måste man hela tiden vara 

beredd att skifta fokus: 

Love: Skolan är väldigt så här... konstig, man går från så här att lära sig om typ så här 

... första världskriget till att lära sig vad en ekvation är... till att typ spela [en] låt på 

musiken, liksom, det är så här, det är väl så här, man lägger väl inte allt krut i huvet på 

SO alla gånger, det [är] därför det är svårt att säga [vilken mening historieämnet har].567 

                                                      
563 Enkät 1, elevsvar 8, pojke, fråga 26.  
564 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07.  
565 Ljudupptagning, elevintervju 2B 2009-11-23. 
566 Ljudupptagning, elevintervju 1, 2009-11-09. Alla citat fram till nästa not har samma källa. 
567 Ljudupptagning, elevintervju 2B 2009-11-23. 
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Historiens bruksvärden: skolans möjligheter att ansluta till historieintresset  

Trots att skolan kan begränsa och försvåra engagemanget – och därmed antagligen 

aktiviteten att ställa primära historiska frågor – är det ändå en majoritet av eleverna i 

klass 9x som på olika sätt ger uttryck för ett intresse för det historiska innehållet i 

höstterminens kurs, utöver att klara av kursen och få ett betyg. En månad efter det 

att ämnesområdet är avslutat är det visserligen endast hälften av eleverna (13/26) 

som menar att studierna har gett dem en mer positiv självförståelse av möjligheter 

att påverka samhället i framtiden. Och ännu färre (8/26) menar att studierna har gett 

dem en mer positiv inställning till sina egna, mer privata framtidsutsikter. Men på 

samma enkätfråga säger ändå en klar majoritet (20/26) av eleverna att de fått ökade 

kunskaper både om hur krig och internationella konflikter uppstår och (18/26) vad 

som menas med demokrati. De har också fått ökade kunskaper om hur demokratin 

kan utmanas av odemokratiska krafter (18/26). De flesta av eleverna uppfattar också 

att de har fått större förståelse (16/26) för hur krig kan förhindras i framtiden.568 Ett 

ännu viktigare belägg för ett historieintresse utöver målet att få betyg i ämnet finns 

på den första enkäten, som eleverna genomförde innan de har läst kursen. Där är det 

trots allt 19 av 29 elever som inte håller med om att historia är något som de endast 

läser för betyget. Och de allra flesta, (22/29) håller inte heller med om påståendet att 

historia är något som ”är dött” och lika många anser att historiska kunskaper ”visar 

bakgrunden till nuet och förklarar nutida problem”.569  

Många elever visar också i intervjuerna att de har ett eget, icke-skolanknutet intresse 

för det förflutna genom ett omfattande deltagande i andra historiekulturella yttringar. 

Enkätens siffror bekräftar denna bild: 20/29 uppger att de tycker om att se på 

historiska dokumentärer på TV, 16/29 uppskattar museer. Under det senaste året har 

17/29 sett fler än en tre historiska spelfilmer, 13/29 har lika ofta (minst vid tre 

tillfällen) lyssnat på historiska berättelser berättade av andra vuxna än läraren.570 

Också den andra enkäten ger ett liknande besked: efter de avslutade studierna är det 

endast ett fåtal elever – högst 4/29 – som uppfattat någon del av det undervisningen 

handlat om något som var ”ointressant eller oviktigt”.571  

                                                      
568 Enkät 2, fråga 6.  
569 Enkät 1, fråga 1. Det kan jämföras med Långström (2001) s. 43, där motsvarande siffror visade på 
ett något mindre intresse. Det kan också jämföras med enkätundersökningen i NU 03 där omkring 40 
% uppgav att de studerade för provet samtidigt som de visade ett stort intresse och engagemang. Det 
indikerar att det egentligen inte behöver vara motstridiga intressen, men kanske också svårigheterna 
med att fånga den här typen av frågor i enkätundersökningar. Jfr resonemangen i Berggren & 
Johansson (2006) [NU 03] s. 32–36. 
570 Enkät 1, fråga 3 och 5. 
571 Enkät 2, fråga 1.  
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Närheten till andra världskriget ökar intresset   

Enkätsvaren ger goda skäl att anta att en avgörande faktor för det relativt stora 

intresset är att det handlar om 1900-talshistoria under hösten: ”Väldigt intressant.”572 

”Ett intressant ämne som [jag] sett fram emot. Viktigt”.573 I ett annat frisvar motiveras 

intresset med att det kan ge ”förståelse för varför Europa ser ut som det gör idag.”574 

De mest utvecklade svaren i den riktningen inkluderar också en innehållslig 

förförståelse.575 I ett fall finns en explicit hänvisning till historiekulturen utanför 

skolans väggar tillsammans med en kritisk udd riktad mot den historieundervisning 

som eleven tidigare har tagit del av i skolan:  

Jag tycker det är jätteintressant! Precis sån historia gillar jag, inte om kungar osv. Jag tänker 
på sönderbombade städer, boken ”Boktjuven” även om den handlar om andra 
världskriget.”576 

  

 

 
Figur 5.2 Bildsvar på den första anonyma enkäten, fråga 26 

                                                      
572 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 7, flicka.   
573 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 5, flicka. 
574 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 5, pojke.  
575 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 1, pojke.    
576 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 4, flicka.  
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Som svar på den öppna enkätfrågan om vad de tänker om sitt nästa ämnesområde i 

historiekursen är det några fler (5/29) som på motsvarande sätt snarare refererar till 

andra världskriget än till det krig och den period som de faktiskt ska läsa om nu.577 

Ett av dessa visar tydligt var preferenserna finns:   

●  Första världskriget, helt OK/ 
●  Vad fan e mellankrigstiden?/ 
●  Jag vill ha andra världskriget!578 

I två av fall bygger svaren på illustrationer (figur 5.2) som tar fasta på en blandning av 

upplevelser, känslor och moral i en tydlig anknytning till den estetiska och emotiva 

dimensionen i historiekulturen. På den ena beskrivs första världskriget med hjälp av 

teckningar av skjutvapen, krutrök, ett likamedstecken och en dödskalle. Orden 

”VÅLD”, ”DÖD” och ”Inge bra” förtydligar. Mellankrigstiden beskrivs med frasen 

”peace for a while” medan andra världskriget kallas för ”Hitlertime!” följt av en 

streckgubbe som kanske kan tolkas som ett dansande hakkors. På den andra bilden 

ser man hur en soldat med hjälm skjuter och tre civilpersoner (?) som drabbas: en av 

dem sträcker händerna i luften, en ligger död på marken och längst ut i bildens högra 

hörn finns en flicka (?) som gråter. Några förklarande rader förtydligar också här. Det 

är tydligt att det handlar om en förförståelse för krig som något som drabbar såväl 

individer som hela länder och att perspektivet är inställt på en oundviklighet i skedet, 

man hann inte ”ens hämta sig” förrän kriget bröt ut på nytt.579 Det emotiva inslaget i 

det båda bilderna är lika framträdande, men budskapet i den förstnämnda tycks 

snarare understryka en underhållningsaspekt än tankegångar om medlidande eller 

moral. 

I intervjuerna återkommer ofta andra världskriget som den centrala referenspunkten 

och här understryks också skillnaden mellan det här ämnesområdet och det som 

eleverna har läst tidigare, under mellanstadiet:  

HANS: Har ni några spontana kommentarer om det ni har gjort nu? 

Josefin: Ja, alltså det känns som det var tur att du kom hit just nu, för det här liksom det 

mest intressantaste hittills i historien… 

Angelica och Isabelle [samtidigt]: Ja... 

Josefin: … på riktigt, det har jag typ sett fram emot att läsa… 

Tomas: Ja, verkligen!  

Josefin: … under hela skoltiden, och jag har läst jättemycket böcker på fritiden, typ så 

här ”Tonåring i Hitlers dödsläger” och det är så himla hemska böcker, och jag … mår 

liksom illa när jag läser dom för det är så himla äckligt, men jag kan inte sluta läsa dom, 

och det … här är så himla, himla intressant, för det är liksom nära men… det är så himla 

                                                      
577 Enkät 1, fråga 26, sammanställning av klassens svar.  
578 Enkät 1, fråga 26, elevsvar 15, flicka 
579 Detta är inte en oviktig detalj, frågan om historisk agens kommer att vara betydelsefull genom hela 
undervisningsberättelsen. 
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annorlunda. För att liksom kungar på 1600-talet, det är så här, nej! Jag tycker det är så 

himla ointressant. 

Tomas: Man är så trött på det… 

Isabelle: Det är bara årtal, känns det som… 

Tomas: Ja, verkligen.  

Isabelle: … den här dog då, den föddes då, liksom den föddes då, nu är det mer som att 

man liksom kan ta lite på det, eller det är liksom...  

Josefin: Man kan se liksom så här effekter av det… 

Ida: Ja.580 

När Josefin motiverar sitt intresse för ämnesområdet med läsningen av böcker om 

Förintelsen och andra världskriget visar det återigen att intresset har anknytning till 

historiekulturen utanför skolan. En annan orsak är att innehållet känns ”nära” men 

att det samtidigt är ”så himla annorlunda”, att det är ”äckligt” att läsa böckerna men 

att hon inte ”kan sluta läsa dom”. Det är tydligt att det är blandningen av tidslig 

närhet, dramatik, offer och distans som är attraktivt. Det är otäckt och spännande 

därför att det både tidsmässigt och innehållsligt känns nära och främmande på en och 

samma gång. I en annan gruppintervju jämför också Anna med mellanstadiet och hur 

det var svårt att bli intresserad av att läsa om kungar och drottningar som alla ”hette 

samma sak med en liten siffra bakom”. Hon menar att intresset blir större nu, när de 

läser om 1900-talshistoria, eftersom man redan har förförståelse: ”alla vet ju vem 

Hitler var, om vem Stalin var.” I samma grupp understryker Johanna möjligheterna till 

en känslomässig förståelse i berättelserna kring Förintelsen:  

Johanna:  Under Hitler då är det så här… det är många människor som berättar hur så 

här förtvivlade dom var när deras … eh… bröder togs iväg och… dödades, alltså jag 

menar … då är det mycket mer känsla.581 

I en annan grupp berättar Katarina minnen av mellanstadiets historieundervisning och 

hur den kretsade kring någon kung som blev förgiftad av sin ärtsoppa. John inflikar att 

det var någon annan kung som blev skjuten på en maskeradbal. Samma argument 

som vi redan mött återkommer när gruppen kommer fram till att andra världskriget 

är viktigare. Vid sidan av upplevelsebaserade frågor framför de emellertid också en 

del detaljerade och sakliga argument:  

HANS: [...] men vad är det som lockar [med andra världskriget]? 

John: Att det ligger ganska nära… i alltså tids-… så att man märker att det har påverkar 

att det påverkat dagens samhälle. 

Karina: Ja, precis, det är det här med att se samband, liksom, tror jag. Och sen så är det 

mer, det händer lite mer också.  

John:  Det är lite mer så här spännande… än så här när Gustav Vasa… 

Karina: ... åker skidor, typ. [Katarina och John skrattar.] 

 

                                                      
580 Ljudupptagning, elevintervju 4, 2009-12-03.  
581 Ljudupptagning, elevintervju 3, 2009-12-01. 
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Diskussionen om historisk betydelse fördjupas när Gustav Vasa, som John antar blev 

skjuten, jämförs med de många dödsoffren i andra världskriget:  

John: Liksom det var… hur många miljoner var det som dödades i andra världskriget?  

Karina: 56. 

John: Ja, 56 miljoner, och det är inte så spännande om Gustav Vasa blir skjuten … 

[Katarina skrattar] för jättelänge sen, jag bryr mig inte riktigt.582 

Sambanden med nutiden är viktigt, det framgår också tydligt av några enkätsvar: ”[...] 

saker som händer för 2000 år sen påverkar ju inte oss idag så mycket. Jätteintressant! 

1900-talshistoria är det, för det kan man se hur det påverkar oss.” ”Mkt intressantare 

med historia närmare nu tiden. As tråkigt med historian om Sverige och alla 

kungar”.583 I den avslutande enkäten blir momentet om nazismens framväxt också det 

som rankas allra högst av eleverna vad gäller intresset.584 

Förmedlingens former är viktiga 

Andra världskriget är också den vanligaste historiekulturella referensen i 

intervjumaterialet med eleverna. Kalle berättar om upplevelsen av tv-serien Band of 

Brothers,585 Arvid att han sett biograffilmer som Rädda menige Ryan586; John nämner 

den nyligen premiärvisade Inglourious Basterds587 och Lisa refererar till Atonement, 

ett drama där andra världskriget bildar en viktig fond.588 Karina har läst böcker som 

God natt mister Tom589 och i enkäten förekom, som vi såg, referenser till Markus 

Zusaks roman Boktjuven. Några elever hänvisar till dokumentärfilmer om andra 

världskriget.590 Just det visuella är viktigt:  

Tomas: [...] anledningen till att andra världskriget och första världskriget och alla 

världskrig är mycket mer intressant är för att det finns bildbevis. Och att det är fotat. Och 

att det finns filmer.591 

Vid sidan av intresset för andra världskriget är också framställningsformer 

betydelsefulla för relevansen. Den äldre historien behöver inte vara ett problem i sig. 

Enligt enkätsvaren är forntiden/antiken den fjärde mest populära tidsperioden i 

skolans historieundervisning efter de tre tidsperioder som anknyter till 1900-talet.592 

                                                      
582 Ljudupptagning, elevintervju 6, 2010-02-01.  
583 Enkät 1, fråga 27, elevsvar 4 och 15, flickor. 
584 Enkät 2, fråga 1:6. 
585 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-11-20.  
586 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-11-20. 
587 Ljudupptagning, elevintervju 6, 2010-02-01.  
588 Ljudupptagning, elevintervju 3, 2009-12-01. 
589 Ljudupptagning, elevintervju 3, 2009-12-01. 
590 Ljudupptagning, elevintervju 2A och 5, 2009-11-20; 2009-12-07.  
591 Ljudupptagning, elevintervju 4, 2009-12-03.  
592 Enkät 1, fråga 9.  
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I en av intervjuerna berättar ”E16” om en resa på landsbygden i Skåne då hen hade 

en kamrat vars mamma guidade runt bland gamla adelsslott:  

E16: ... och det var så himla intressant, alltså det var så här, för då, det känns som det i 

skolan [emfas] bara är årtal, då dog den, och sen kom den och då ville han det, men nu 

var det mer så här, då gick man in på allt, det var samhället och det var liksom … allt 

från hur folk klädde sig och hur folk åt och så här...  fester och liksom ... så här stora 

grejer och ändå så här jätte-jättesmå grejer också, det är så mycket, jag vet inte varför 

det är intressantare utanför skolan … 

I två av intervjuerna förekommer spontant referenser till äldre historia genom 

filmerna 300 och Troy, Jan Guillous böcker om Arn, datorspelet Svea Rike och Sofia 

Coppolas film om Marie Antoinette (som klassen såg då de lästa om franska 

revolutionen). Ken Follets romaner om medeltiden samt Dan Browns om forntida 

myter är andra titlar som nämns.593  

Det existerar visserligen några spontana reflektioner om gränsen mellan fiktiva och 

faktiska skildringar i intervjumaterialet.594 När andra världskriget beskrivs som 

”Hitlertime” och innehållet beskrivs som ”läskigt” kan det möjligen också ses som ett 

av flera belägg för att den gränsen kan uppfattas som litet flytande i elevgruppen som 

helhet. Att det är det dramatiska och händelserika som är lockande framgår, även om 

det i enkätmaterialet återfinns några avvikande röster som tydligt visar att intresset 

också kan rikta sig mot mer kognitiva dimensioner och där meningsskapande är mer 

tydligt framträdande:  

Jag tycker väldigt mycket om historia. Om [man] tycker historian är oviktig så är man lite 
dum. Jag tror helt klart att historian är väldigt viktig att förstå om man själv/eller ett land ska 
kunna utvecklas.595  

Jobbigt att allt i historia är så osäkert, hur kan vi t.ex. veta med säkerhet att det som har hänt 
faktiskt var så? Just det gör i och för sig historia mer intressant. 596 

Många elever är enligt den andra enkäten också nöjda med hur undervisningen 

genomfördes, framför allt vad gäller Carolines sätt att berätta under lektionerna där 

23/26 uppskattade detta. Särskilt tydligt blir det i jämförelse med lärobokens 

framställningar som endast i mycket liten omfattning uppskattades (4/26).597  

”Allmänbildande liksom grej” – om sociala funktioner av historiskt lärande  

Även om andra världskriget dominerar intresset bland eleverna i klassen behöver det 

inte alltid vara engagerande. Saga berättar exempelvis att hon brukar ”tråkglo” på 

                                                      
593 Ljudupptagningar, elevintervju 1, 2009-11-09 och elevintervju 3, 2009-12-01. 
594 Ljudupptagningar, elevintervju 5, 2010-02-01 och elevintervju 3, 2009-12-01. 
595 Enkät 1, fråga 27 elevsvar 8, flicka. 
596 Enkät 1, fråga 27 elevsvar 1, pojke.  
597 Enkät 2, fråga 3:6.  



156 
 

gamla dokumentärer tillsammans med sin pappa för att han ”tycker det är 

jätteintressant”: 

Saga: alltså jag tycker det bara det är mysigt så här … sitta i soffan och titta på tv och 

sen handlar det om … [förvränger rösten lite, konstpaus] ”stridsflygplan”.598  

Inlägget speglar en social funktion i det historiska lärandet om 1900-talets historia. 

Dokumentärfilmer är bara ett av många sätt som de förflutnas representationer rent 

faktiskt ger tillfällen till umgänge över generationsgränser. Några av eleverna talar om 

turistresor som inkluderar sådana upplevelser, andra om museibesök tillsammans 

med vuxna.599 Flera av eleverna lyfter också fram detta som ett viktigt motiv för att 

lära sig mer om det historiska sakinnehållet. En del talar explicit om 

”allmänbildningen” som en möjlighet att erövra en med den äldre generationen 

gemensam referensram. Love menar att det är ett av de viktigaste motiven till att läsa 

om första världskriget och mellankrigstiden, att inte framstå som oinitierad: 

Love: … första världskriget, det kan jag tänka mig så här, det är liksom så här, 

allmänbildande liksom grej man ska liksom, du kan inte gå omkring och inte veta vad 

en fascist är liksom eller du ska kunna vissa grejer, allmänbildning.600 

Ett liknande motiv till historiskt lärande återfinns i några andra intervjuer. När Saga 

ska förklara vad hon menar med begreppet allmänbildning tar hon hjälp av den 

narrativa förkortningen ”brunskjortor”, en kunskap hon menar att hon lärt sig nu, 

under klassens arbete med mellankrigstiden:  

Saga: .... så här jag var ute på Youtube häromdagen så ... träffade jag på en kille som 

verkligen inte, han var inte så här ...  han var inte så här särskilt allmänbildad så här ..., 

han hade en, en, en het diskussion med en annan kille och kallade honom för nazist 

och vitskjorta. I istället för brunskjorta.601 

Kommentaren på Youtube var skriven av en person som inte hade allmänbildning och 

därför framstod som lite dum enligt Saga.602 I samma intervju säger Henrik att han 

inte riktigt vet varifrån kravet kommer på att ta del av och lära sig det historiska 

innehållet, det finns bara där i omgivningen, möjligen från föräldrarna. Men kanske är 

ett inre tryck:  

Henrik: ... själva allmänbildningen, det känns lite så här … det känns som en sån här 

grej som man ska kunna liksom, alltså den bilden har jag. […], det blir jobbigt kanske 

                                                      
598 Ljudupptagning elevintervju 5, 2009-12-07.  
599 Ljudupptagning, elevintervju 2A, 2009-11-20; 2B, 2009-11-23; 3, 2009-12-01; 4, 2009-12-03.  
600 Ljudupptagning, elevintervju 2 B, 2009-11-23.  
601 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07.  
602 Troligen missförstod Saga diskussionen på internet. Sedan en tid hade media uppmärksammat att 
dagens högerextremister klär sig i vita skjortor i stället för bruna eller svarta. Men poängen här är att 
Saga har lärt sig använda och förstå den narrativa förkortningen ”brunskjorta” i dess sociala dimension, 
jfr Olofsson (2013) s. 27. 
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om det kommer fram nån så här lite äldre kanske och frågar, och så är man helt borta 

liksom [Saga skrattar lite]. [Det är en] sån press kanske [som] många inte vill vara med 

[om].603 

Frida resonerar om värdet av att ha goda historiska sakkunskaper eftersom kommer 

man med ”dåliga argument som liksom inte håller” i en diskussion så är det ”bevis på 

att du inte vet vad vill få fram”.604 Men allmänbildningsbegreppet används också av 

elever för att de kan ha bruksvärde på en mer generell och kollektiv nivå. Hampus 

menar exempelvis att skillnaden mellan människor i det förflutna och dagens värld är 

att människor i dag har bättre kunskaper och därför kan genomskåda 

propagandalögner; den som är allmänbildad får genom sina kunskaper till skillnad 

från i tidigare generationer också respekt från omgivningen. I dag avkrävs man helt 

enkelt mer kunskaper, även i historia:  

Hampus:  Ja, vi har ju faktaböcker, liksom, vi har ju kunskap på ett annat sätt än då ... i 

dag.  Och därför och ... det är, alltså man har respekt om man är allmänbildad i dag 

och det kanske inte spelade hur stor roll som helst, [...] då [på den tiden].605 

På en öppen fråga i den andra enkäten får eleverna en fråga om varför man i dag 

skulle kunna något om första världskriget. Också här finns flera svar som explicit 

hänvisar till detta argument: ”Det är ju allmänbildning, man måste ha hum om vem 

Hitler var liksom. Dessutom berörde det nästan hela världen och man kan märka spår 

av det än idag.// Man måste veta sin historia// Allmänbildning som alla måste kunna 

nåt om.”606 

Samtal med andra vuxna än läraren 

Till den sociala funktionen av historiskt lärande hör också att många elever i klass 9x 

tar hjälp av andra vuxna än läraren när de studerar historia i skolan. På den andra 

enkäten finns en fråga som rör olika, tänkbara kunskapskällor utanför skolan när de 

studerar. Där framkommer att det vanligaste sättet att skaffa annan information om 

ämnesområdet är att samtala med en annan vuxen person; det är endast tre elever 

som svarar att de sällan eller aldrig gjorde det under arbetet med första världskriget 

och mellankrigstiden. 17 av 26 uppger att de gjorde detta flera gånger eller ofta.607 

Det är ungefär lika vanligt som att söka information på internet (diagram 5.1).  

 

                                                      
603 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07. 
604 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07. 
605 Ljudupptagning, elevintervju 2B, 2009-11-23.  
606 Elevenkät 2, 2010-02-01 fråga 8.   
607 Elevenkät 2, 2010-02-01, fråga 4.  
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Diagram 5.1 Elevernas självskattning om kunskapskällor/arbetssätt 

 

Källa: elevenkät 2, 2010-02-01, svar på fråga 4  

 

 

Ett vältaligt exempel på att det historiska lärandet sker i samspel med familjen ger 

Niklas som i intervjun berättar att han kan sitta ”timtals” i samtal vid middagsbordet 

med sina föräldrar för att diskutera det man läser på historielektionerna i skolan.608 

Även Lisa uppger att föräldrarna och även farföräldrarna är viktiga när hon studerar 

historia i skolan:  

Lisa: Jag tycker om att diskutera och då kan jag sitta prata med mamma och pappa 

eller typ farmor och farfar och diskutera om historia, sen diskuterar dom inte alltid om 

just historia, men man kan komma in på det, jag tycker det är jätteintressant.  

HANS: Okej, kan du ge nåt exempel på det där när ni har pratat om historia, med … 

farmor och farfar [...]? 

Lisa: Nej, men det är mer så här… det kopplas ganska mycket till skolan tror jag, det 

kan va att jag liksom har nånting i skolan och sen så … frågar jag mamma och pappa, 

vad vet ni om det här? För jag lär mig mycket mer på att diskutera med dom än att läsa 

i den där boken och sen så kanske dom säger nånting, och sen så säger jag att, nej, så 

här står det i boken och sen så …  

HANS: Men du brukar jämföra ibland det du har lärt, eller ska lära dig? 

Lisa: Jag brukar lära dom lite ibland [också]… eh… och så blir det.609  

  

                                                      
608 Elevintervju 3, 2009-12-01. 
609 Elevintervju 2A, 2009-11-20. Anna hänvisar i samma intervju till sin pappa som kunskapskälla. Det 
gör också Josefin i intervju 4, 2009-12-03 och Karina i intervju 6, 2010-02-01.  
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Den ”lilla” berättelsens betydelse för intresset av skolans historia  

En annan sida av den sociala funktionen av historiskt lärande är den äldre 

generationens berättelser om sina egna eller traderade hågkomster. När det gäller 

första världskriget finns det endast två mycket vaga och osäkra exempel på sådana 

skildringar i intervjumaterialet. ”E15” har delvis sina rötter i Frankrike och återger 

några brottstycken ur en familjeberättelse om en släkting som var soldat och dog en 

långsam och plågsam död eftersom ”han hade så här granatsplitter i sitt hjärta”. När 

jag frågar om det var under första eller andra världskriget blir ”E15” dock osäker men 

säger att hen sett den tapperhetsmedalj soldaten fick av franska staten. En annan elev 

förklarar att pappan är från Serbien och att farfar kan berätta detaljer om Serbiens 

historia och att detta gör skolans undervisning om första världskriget mer relevant. 

Men samtidigt säger hen att det är svårt att lyssna på farfar för att berättelserna blir 

så omständliga.  

När det gäller mellankrigstiden och andra världskriget finns det fler elever som kan 

återge mer eller mindre sammanhängande berättelser som överförts inom familjerna. 

”E12” berättar att när hen var mindre hörde hen en nu mycket gammal släkting 

berätta om ett tillfälligt besök i Tyskland under mellankrigstiden, då släktingen sett 

Hitler tala på ett offentligt möte. Tre av eleverna har judiska familjemedlemmar med 

minnen från andra världskriget. Två av dem klarade sig undan Förintelsen genom att 

fly till Sverige. Den tredje eleven berättar att den äldre familjemedlemmen hade 

förberett ett gömställe bakom en vägg i sin sommarstuga där hen skulle gömma sig 

om tyskarna hade ockuperat Sverige. I en annan intervju uppger ”E3” att hen har 

släktingar som tog hand om krigsbarn från Finland och att de var aktiva antinazister. 

”E6” berättar om en släkting som flydde i en båt från Estland till Sverige i slutet av 

kriget. Som vi kommer att se längre fram finns på en av skrivningsfrågorna från ”E27” 

något som kanske kan tolkas som att en nära släkting i Tyskland hade nazistiska 

sympatier.”E12” uttrycker sig på ett principiellt plan och summerar varför den här 

tidsperioden är särskilt viktig. Det beror på att många ”vet nån bakåt, alltså som jag, 

har släktingar som levde under andra världskriget.”  

Men den ”lilla historien” är trots dessa band ändå inte något som självklart hör till den 

historia som skolan kan ta upp. ”E15” menar att hen inte tycker att berättelsen om 

den sårade soldaten är särskilt viktig då de studerar världskrigets historia i skolan. Där 

handlar det ju om att hålla reda på vilka stater som slogs med vilka stater, hans 

levnadsöde känns avlägset, ”alltså just hans liv, känns såhära, [är] inte riktigt relevant” 
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för skolans historieämne.610 Ett annat exempel är den diskussion som startar med att 

Lisa känner sig osäker på om släktens egna minnen kan höra till historien:  

Lisa:  Pratar minnen, men det är ... jag ser inte det som historia, fast det är ju…  

HANS: Ja, är det inte det? 

Lisa: Det är ju historia, men historia, då tänker jag massa krig och sånt, eller så…611 

Även Linda är inne på ett sådant spår, det som handlar om vardagslivet är en annan 

slags historia:  

Linda: Det tänkte jag på alltså, när jag var liten, då var jag jätteintresserad av så här, 

vad gjorde ni när ni var små till mamma och pappa och mormor och … 

Lisa: Ja, jag med. 

Linda ... det var inte så här: ”åh var du med i ett krig” utan det var mer så här [förställer 

rösten lite, ska låta naiv]: ”hur mycket kostade glassen då?”, ”hur mycket fick du i 

veckopeng?” och så där, liksom, så att sånt är väl historia? För jag är ganska … man 

har ju ganska bra koll på liksom ... hur föräldrarna var när dom var små. Och det skiljer 

sig jättemycket från nu. Så det är väl en liten historia.  

När jag frågar de andra eleverna i samma grupp instämmer de med Lisas och Lindas 

tvekan om vad som ska räknas till historia. Det handlar också om tidsperspektiv, den 

historia som utspelade sig för 30, 40 år sedan hör inte lika säkert till historien. Går 

man riktigt långt bak i tiden kan man emellertid vara säker:  

Linda: Jag tänker ännu längre bak, jag tänker typ på forntiden … 

Lisa: Ja, så tänker man också …  

Hampus: Ja, så tänker man [Flera röster instämmer] 

HANS: Forntiden … det är historia liksom? 

Hampus: Ja, allt som har hänt … efter ens … så här 

Lisa: Ja, innan man levde känner jag lite … 

Hampus: Ja, så kan man säga … 

Lisa: Fast din farfar kan berätta när han var liten … 

Hampus: … typ 80-talet är inte historia för mig …  

Lisa: Jo, men det är det lite för mig, tror jag ... 

Alexander: Ja, modern historia 

HANS: Era liv, är inte det, är inte det också historia? 

Vilhelm: Det beror vem som frågar, om man frågar så här ur … skolperspektiv, då tänker 

man kanske lite mer på vikingen, än på sin childhood liksom. 

Att uppleva att man inte har någon egen familj- eller släktberättelse som går att knyta 

till skolans historia kan emellertid också framstå som ett problem i några av 

intervjuerna, kanske för att både skolans historia och den egna livsvärldens historia 

på så sätt får mindre relevans. ”E 18” har inga mor- eller farföräldrar i livet vilket gör 

hen avundsjuk på de andras berättelser. Inte heller kan hen ange någon anknytning 

till skolans historieundervisning utifrån vad hen hört berättas om deras liv. Tomas har 

äldre släktingar men menar att han nog ändå inte har så ”mycket att komma med” i 

                                                      
610 Ljudinspelningar elevintervjuer 1–5, 2009-11-09 ---2010-02-01.    
611 Elevintervju 2A, 2009-11-20. Alla citat har samma källa fram till nästa not.   
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jämförelse med klasskamraternas dramatiska berättelser.612 När jag frågar Karina lite 

om detta förklarar hon att hon inte har någon personlig, släktmässig anknytning till 

1900-talshistorien eftersom hon är ”helsvenne” och får medhåll av John:  

HANS: Har ni gjort några kopplingar, Karina eller John, till… 

John: Vad då? 

HANS:  … till familjens eller släktens historia, det som ni hållt på med nu? Första 

världskriget, mellankrigs- … 

Karina och John [samtidigt]: Neeej. [John skrattar lite] 

HANS: … tiden, andra världskriget? 

Karina: Nej, alltså …  

HANS: Inga så här berättelser, liksom? 

Karina: Nej, jag är helsvenne, så … 

HANS: Ja, ja, ja, men det hände ju saker i Sverige, under, under … 

Karina: Nej, jag vet ingenting, faktiskt.613 

Men både John och Karina menar att det också beror på att de inte riktigt orkar lyssna 

på de äldre och att de berättar så krångligt, att ”det tar så lång tid för gamlingar att 

berätta saker.” Det samlade intrycket är alltså att den ”lilla” historien för eleverna i 

klass 9x kan – men inte behöver – vara relevant för den historia som man läser i skolan, 

men i så fall företrädesvis om den anknyter direkt till den historia de möter på 

lektioner, i läromedel eller som de mött i andra historiekulturella yttringar utanför 

skolan. För att familj- eller släkterfarenheter ska få status av att vara delar av historien 

bör de också vara dramatiska och interagera med kända händelser, aktörer eller 

epoker. Vardagens sociala eller ekonomiska historia är för det mesta något med lågt 

intresse, även om det finns undantag också på denna punkt. ”E30” berättar om att 

hen relativt nyligen fick reda på att farfar och farmor ägde en bilfirma när de var unga 

och att hen blev intresserad av att få reda på mer:   

E30: Jag fick den här lusten att jag måste veta mer, och sen så då nästa dag, så kom 

ju faktiskt min farmor på besök och verkligen ville ha lite mer information om det där så 

jag liksom frågade ju henne där och så satt vi faktiskt där i typ tre timmar nästan och 

bara pratade om när hon och då min farfar, eh … ägde den här bilfirman och liksom 

och var ganska stora på den tiden, så … 

Som svar på det ”E30” sagt berättar ”E24” i samma intervju hur hen prövade kläder 

som en släkting haft för över hundra år sedan och att de passade perfekt: ”så jag stod 

där med över hundra år gamla kläder och kände mig jättesnygg, faktiskt. Det var 

jättekul.” Men i båda dessa fall saknas samtidigt anknytning till skolans historia och 

det är svårt att se hur eleverna skulle kunna koppla intresset för sin egen eller sin 

familjs livsberättelse i dessa fall till skolans historia. När någon man känner varit med 

om något ”stort” kan de eller kommer de kanske att bli en del av det som hör till 

                                                      
612 Ljudupptagning, elevintervju 4, 2009-12-03.  
613 Ljudupptagning, elevintervju 6, 2010-02-01. 
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historien, men mer tveksamt annars. I en av intervjugrupperna berättar ett par elever 

att de har släkt och vänner som varit ögonvittnen till 11 september-attentaten och 

tsunamikatastrofen och gruppen reflekterar tillsammans över att mycket faktiskt har 

hänt också under deras liv. De var visserligen bara sju respektive tio år gamla 2001 

och 2004 men funderar på hur detta kan komma att bli historia i framtiden: 

Isabelle: Nine-eleven, det känns som det är värsta historien, liksom, men ändå alltså 

… man känner ju inte själv att man har varit delaktig i det, eller nåt sånt där, även fast 

man levde, alltså. Jag menar, jag känner inte att det har hänt så mycket, men det har ju 

typ det.614 

Föreställningen att man själv skulle kunna vara en del av historien är komplicerad. 

Kanske är det också för att skolans historia sätter ramarna, att man möter det 

förflutna i form av berättelser som kretsar kring krig, dramatiska händelser, stater och 

politiska ledare som det är svårt att uppfatta sig själv som delaktig i ett historiskt 

skede. Man måste ha gjort ”något stort” för att bli en del av historien som främst 

kännetecknas av ”gubbar med skägg som håller talan”:  

HANS Men känner ni att … ni är en del av historien då? 

Saga: Nej. 

Frida: Nej, det gör jag inte. Jo, för några år sedan …  

Ivar: Man måste göra nåt stort för … att bli en del av historien. 

HANS: [Till Frida] När du var liten kände du att du var en del historien, berätta! 

Frida: Det känns som att historien, historien, det känns ändå som det är mer så här 

stora grejer … jag menar kanske så här …  

Saga: Typ så här, gubbar med skägg och med oj, uniform som håller talan… [Frida 

skrattar]615  

Frida utvecklar inte vad hon menar med att hon tidigare kände sig som en del av 

historien och jag missar möjligheten att ställa en följdfråga här. Men ett problem är 

antagligen att hon och hennes kamrater numera har utvecklat sin förståelse av det 

förflutnas omfattning. Historien har blivit stor och allomfattande. På en fråga när 

historien startar svarar Arvid att den börjar med Big Bang och Saga hävdar bestämt 

att den inte kan ha något slut. Diskussionen ändar med att det trots allt är den ”stora” 

historien som man förväntar sig att skolan ska tillhandahålla:   

Frida: Alltså, när jag tänker historia, så tänker jag typ framför allt på typ världskrigen. 

Det är så här klassisk historia, för mig så här, jag vet inte så… men jag vet inte, det är 

ju allting från så här … medeltiden till … industriella revolutionen… 

Henrik: Så vidare, så vidare, så vidare … 

                                                      
614 Ljudupptagning, elevintervju 4, 2009-12-03.   
615 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-07-12.  
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Från självmordsbombare till Stefan Holm: Sverige i samtidens historia  

Den tidsmässiga gränsen mellan vad som uppfattas som samtid och vad som 

uppfattas som historia kan också ha betydelse för ämneskodningen mellan 

historieämnet och samhällskunskapen i skolan. Det är ett problem som blir särskilt 

tydligt i en av grupperna. Utgångspunkten är de upprepade terrorattentaten i Irak: 

Vilhelm: Eh .... vad ska jag säga ...  jag tycker inte, alltså jag tycker nutida 

samhällsproblem är lite, lite ...  roligare … faktiskt, som. … 

HANS: Vad tänker du…? 

Vilhelm: ... som ... Irakkriget. 

Lisa: Mm, det tänker jag också lite, eller det tycker jag också lite. 

Love: Det är ju inte direkt roligt, det är väl lite så här intressant. 

Lisa: Ja, för dom krigar ju [emfas] hela tiden och jag har ingen aning om varför dom 

håller på att kriga, det känns verkligen som att … jag vet att USA är där och håller på 

och sen vet jag ... att dom krigar och … 

Alexander: Vad är det för ämne, är det samhälle? Eller är det, det beror på hur långt 

bak, när blir det historia? 

Lotta: Det blir typ sam … 

HANS: Ja, vad säger ni? Är det historia? När blir det historia, ja...  

Lisa: Allt som hände igår ... 

HANS: ... det är en öppen fråga? 

Alexander: Oj, det är ... eh ... svårt …  

HANS: … det blir väldigt svårt va?  

Love: Jag vet inte … 

Vilhelm: Det är väl nutida ... samhällsproblem? 

Hampus: Fast det är väl historia, när Bush går in … 

Vilhelm: Ja, efter elfte september liksom. 

Hampus: Ja, det är väl historia nu, tycker jag 

Lisa: Ja, det är det. 

Hampus: Modern historia616.  

Det är värt att notera de yttre konturerna av en historisk berättelse i elevernas 

diskussion här. Att eleverna i den här gruppen förknippar 11 september-attentaten 

med Irakkriget på det här sättet är ett exempel på hur unga människor på egen hand 

förmår att använda narrativa förkortningar för att bygga upp ett sådant litet större 

narrativ. Men de tycker ändå inte att de har fått svar på frågan: 

HANS: Men ni har … det är lite svårt att veta … varför? 

Lisa: Ja, jag har ingen aning, jag har inte ... Jag försökte få min mamma att förklara, 

och hon förklarade men hon visste typ inte heller. Så, eller hon … 

Vilhelm: Nej, man bara hör att det är några galna, eh … så här skäggiga 

Lisa: Självmordsbombare … 

Vilhelm: … snubbar i klänningar som … [Hampus och Alexander skrattar] slänger lite 

bomber, man hör liksom inget annat, varför. 

Alexander: Det är typ varje dag …  

Love: Det är sjukt så här, för jag tänkte på det … så här, om man kollar på nyheterna, 

då är det så här … typ så här ...  Stefan Holm tog VM-guld … och sen så ba ja, by the 

way, det var fjorton som dog i Irak i dag. Det är bara så här vardagsmat liksom … så 

här att man bara så här ...  

                                                      
616 Ljudupptagning, elevintervju 2B, 2009-11-23. Alla citat till nästa not har samma källa. 
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Lisa [Bryter in] Det är ingen som reagerar ... 

Love: ... det var ju hemskt, men man tänker sig inte in i det längre för det är så … 

Hampus: Det är ju så … jag hörde häromdan på … 

Vilhelm: Man blir så avtrubbad …  

Lisa: Ja. 

Vilhelm: … av det här våldet. 

Resonemanget är intressant eftersom det innehåller många led och ger en 

ögonblicksbild av hur eleverna upplever en primär historisk fråga som ”pockar på 

svar” i sin egen samtid. Den genealogiskt formade frågan om varför ”skäggiga 

snubbar i klänningar” genomför självmordsattentat kan de visserligen själva koppla 

samman med stommen av ett narrativ där det ena leder till andra: det börjar med 11 

september och Bushs beslut att angripa Irak och har fortsatt i självmordsbombarnas 

attacker. Detaljerna i denna orsakskedja är emellertid okända, liksom hur den skulle 

kunna kopplas till ett ännu större sammanhang. Eleverna förväntar sig vad det verkar 

inte några svar i skolan där den förefaller hamna mellan samhällskunskapen och 

historieämnet. Trots att attentaten verkar engagera genom sina störande 

upprepningar i det vardagliga nyhetsflödet har de inte heller kunnat mobilisera andra 

resurser i vuxenvärlden för att få den besvarad. Eländet pågår och man blir avtrubbad; 

samtiden historiseras inte.  

”Det var nånting med potatis” – om svensk historia på högstadiet  

Det fortsatta resonemanget handlar också om att avstånd i tid och att avstånd i rum 

skapar distans och gör engagemanget svårt att upprätthålla. Kontrasten mellan det 

som sker långt från Sverige i rummet verkar också ha sin motsvarighet i elevers 

föreställningar om det som sker längre bort i tiden. I båda fallen är Sverige en plats 

som står utanför det historiska flödet. Den svenska historien blir därför händelsefattig 

och ointressant och knappast något som kan generera nya primära historiska frågor. 

Eleverna kopplar också explicit sitt svala intresse för svensk historia till Sveriges långa 

fred och neutralitet:  

HANS: En intressant fråga som man skulle kunna ställa är [...] jo, men hur kommer det 

sig att det är så, så lugnt här och så … våldsamt på andra ställen? 

Alexander: Vi har väl hållt oss väldigt neutrala … 

Lisa: Ja. 

Alexander: Vi har inte engagerat oss så mycket … 

Hampus: Nej! Svaret är att vi är jävligt fega … 

Lisa: Alltså, det är bra att vara feg! 

Love: Jag tror att vi är så här streetsmart, vi är inte så här … 

Lisa: Ja, jag tror också det … 

 

Det är uppenbart att det handlar om olika positioneringar där Hampus föreställning 

om ingripande i världen handlar om vad som är moraliskt nödvändigt och Lisas och 

Loves tankar om att vara ”streetsmart” motsvarar vad som varit och fortfarande är 
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praktiskt möjligt. Men den svenska neutraliteten ger också brist på dramatik, på 

händelser:  

Vilhelm: Jag tycker inte vår ... historia är så himla ... rolig för vi har alltid varit neutrala i 

alla så här ... [Lisa skrattar till, Alexander instämmer] världskrig och sånt ... vi har varit 

så jävla mesiga.  

Bilden av den tråkiga, händelsefattiga utvecklingen i Sverige leder till att eleverna i 

den här gruppen verkar kunna uppfatta tyska ungdomar som avundsvärda. Även om 

de tänker att tyskarna inte kan vara stolta för sin historia under nazismen har landet 

ändå varit med om det man läser om i skolan: 

Alexander: Dom är nog inte så stolta över det 

Love: Nej. 

Hampus: Men det jag tror ändå dom tycker det är intressant eller alltså ... 

Alexander: Jag hade nog tyckt det var jätteintressant. 

Lisa: Dom tycker nog det är intressant, det tror jag, dom kanske har kommit över det.  

Hampus: Jag tror det är lite roligare liksom ... för dom ...  

 

Det är alltså inte bara den äldre svenska historien med kungar och krig som är 

ointressant, även den svenska 1900-talshistorien förefaller vara mindre lockande. 

Men å andra sidan verkar de inte heller ha läst särskilt mycket om Sveriges historia 

sedan mellanstadiet? I annan grupp diskuterar Henrik, Saga, Frida och Arvid vad i 

svensk historia som de läst på högstadiet, egentligen. ”Jag minns inte att vi gjort 

nånting om Sverige faktiskt” säger Arvid, men Saga förknippar delar av det de läst om 

industriella revolutionen med svensk historia, även om det nog inte var så mycket. De 

tog upp delar av detta då de läste om ekonomi nu på samhällskunskapen under 

hösten också. Frida säger att de läste något om 1800-talet: ”det var nånting med 

potatis” medan Henrik minns att de läste någon kort text om utvandrarna på svenskan 

i samband med det nationella provet i detta ämne. I övrigt minns de särskilt antiken 

och franska revolutionen.617 Det samlade intrycket är alltså att svensk historia framför 

allt är något som eleverna minns att de läste på mellanstadiet och att det då handlade 

om kungar och krig. Värderingarna som kommer uttryck i intervjuerna svarar också 

mot ett svagt intresse för svensk historia i elevenkäten.618  

I samma intervju där eleverna kommer in på svensk neutralitet diskuterar gruppen 

det ryska statsbesöket och förhandlingarna om Nordstream. Eleverna uttrycker sig 

kritiskt om Sveriges möjligheter att ha någon mening:  ”vad fan har vi att komma 

                                                      
617 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07. 
618 Elevenkät 1, 2009-10-20, fråga 11:3 där endast 5/29 var” mycket” eller ”väldigt mycket” intresserade 
av svensk historia, vilket kan jämföra med 11 som var mycket eller väldigt mycket intresserade av 
Europas historia. Siffrorna var genomgående relativt låga för geografiskt avgränsad historia. Jfr 
Långström (2001) s. 68f. 
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med”, säger Love. Samma grupp kommer också in på att FN-chefen Banki Moon har 

gjort ett Sverigebesök under hösten inför det förestående klimatmötet i Köpenhamn. 

I övrigt är det ingen i intervjuerna som tar upp samtidshistoriska händelser i Sverige. 

Intresset för miljöfrågor i historiskt perspektiv är enligt enkäten stort men ingen tar 

upp det i intervjuerna.619 Inte heller talar eleverna om den pågående finanskrisen och 

dess följder. Ingen nämner Sverigedemokraternas framväxt i opinionerna. Också 

samtidens historia tycks i allt väsentligt alltså utspela sig någon annanstans i elevernas 

uppfattningar, utanför landets gränser.  

”Historian är det som är nu” – om den ”stora” berättelsens mening  

Många av eleverna i klass 9x verkar som vi sett vara något så när överens om att 

skolans historieundervisning ska handla om den ”stora” historien. De verkar helt 

enkelt inte förvänta sig att deras egen, personliga berättelse ska rymmas inom 

undervisningens ramar även om de kan visa stort intresse för den.620 Det betyder inte 

att alla elever uppfattar en ”världshistorisk” framställning om krig och politik som 

irrelevant för deras eget liv. Ett tydligt belägg för att den ”lilla” historien inte behöver 

vara avgörande för intresset för den ”stora” lämnar Linnéa:  

Linnéa: Jag brukar inte prata med mina släktingar om det, eller så… jag är inte så 

jätteintresserad av just det som mina släktingar har att säga, jag är intresserad av 

historia, men inte just det.621  

I samma intervju hamnar Nora och Oscar i en engagerad diskussion med Victoria om 

värdet av sådana kunskaper, meningsutbytet börjar med en jämförelse mellan 

historieämnet och samhällskunskapen, där de tidigare läst om ekonomi. Victoria 

tycker att den kursen gav henne mer relevanta kunskaper inför framtiden:   

Victoria: …nej, vänta, nu pratar jag här, och eftersom … [jag] varje dag … liksom 

närmar jag mig min framtid … eh … som vuxen, så känner jag det [historia] mindre 

intressant än ekonomi, inte intressant, mindre viktigt eftersom ekonomi vet jag är svårt 

och det måste jag lära mig i god tid, för att kunna spara till mina studier och sånt där, 

på det viset är det mer intressant … på lärarlinjen, alltså inte lärare, utan… 

Nora: Nu måste jag bara säga en grej här bara, att … däremot att säga att historia är 

oviktigt är … eh … väldigt, väldigt felaktigt, för att … även fast, alltså man kan inte säga 

att historia är det som har hänt förr och är oviktigt nu, för att det som har hänt i dåtiden 

är jätteviktigt att veta för att på nåt sätt kunna ha en förståelse även som vuxen … 

Oscar: Och för att kunna förhindra att det händer igen. 

Nora: … ja precis, precis! Att ha en förståelse för hur saker och ting blev, varför 

människor tänker som dom tänker, för att historian är ju vårt nu! Det är det man måste 

förstå, att historian är inte bara dåtiden, utan historian är det som är nu. Faktiskt. 

HANS: Men Victorias invändning där, förstår du hur hon menar där? 

Nora: Ja, jag förstår verkligen hur hon tänker, det gör jag verkligen. 

                                                      
619 Elevenkät 1, 2009-10-20, fråga 10:8, 12:12 och 13:12. 
620 Elevenkät 1, 2009-10-20, fråga 10:10.  
621 Ljudupptagning, elevintervju 1, 2009-11-09. 
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Victoria: Men jag menade [inte] att historia är oviktigt, men … eh … det har jag aldrig 

tyckt, någonsin. Eh … det är trots allt ett ämne i skolan också, jag menar vi lägger 

mycket tid på det i längden, men ja, jag känner, jag förstår inte riktigt vad du menar, för 

det är ju liksom, jag förstår inte hur dåtid eller historia kan vara nu?  

Nora: Men alltså det exempel, om man tänker så här, som vi pratade om i dag [syftar 

troligen på tidigare samtal mellan Nora och Victoria], att så här … Japan bombades av 

en atombomb av USA, Hiroshima-grejen liksom, det har ju satt sina spår i Japans 

kultur och även hela världens tänkande om atombomber, hur det kan bli och så vidare, 

framför allt i Japan, har det satt sina spår, det är ju inte så att historian, att den där 

bomben, ja men det hände för länge sen, så det betyder inget idag, för att i Japan har 

det ju verkligen satt sina spår och antagligen tänkandet för hur man ser på krig och 

bomber och så vidare, det har satt sina spår, det gör det alltid, ja, men bara att vi sitter 

här och pratar kan man säga, kommer att sätta sina spår i oss i nåt annat. The 

Butterfly-effect.622 

Noras resonemang speglar ett utvecklat och tydligt ställningstagande som innefattar 

historiemedvetandets tre temporala processperspektiv, det innefattar inte bara 

förståelsen för den stora historiens påverkan utan också en tanke om att vi är och gör 

historia. Tankegången är inte helt unik i intervjumaterialet.  För Lisa står det klart att 

det måste finnas en koppling till hennes eget liv och tid, en ”linkning”, för att historiska 

kunskaper ska vara meningsfulla:  

HANS: Ja, hur ni tänker kring vad det [historia i skolan] har för betydelse för er? 

Lisa: Betydelse, jag skulle säga att ... alltså jag, för mig spelar det väldigt mycket roll, 

hur det liksom började, varför vårt samhälle ser ut som det gör i dag. Alltså jag kopplar 

allting till i dag, i så fall.  

HANS: Ja? 

Lisa: För det är jätteintressant att veta vad som hände då, men samtidigt, så det är inte 

intressant om det inte hade liksom ...  haft nån ...  linkning …i mig.623 

Oscars sätt att tänka kring historiska lärdomar har motsvarigheter i ytterligare en 

annan intervju där Anna menar att Versaillesfreden är ett konkret exempel på ett 

historiskt misstag ”en av dom dummaste grejerna liksom som nånsin har gjorts”.624 En 

lärdom är att man nu bör handla på ett annat sätt mot en besegrad fiende idag, även 

om det inte är ”säkert att det skulle bli samma sätt idag”. Sensmoralen är man i stället 

bör ”samarbeta … och förlåta”. Joachim menar att man trots allt ”lär sig av deras 

misstag”, de som levde i det förflutna. Niklas menar att det ju inte på något sätt var 

givet att det som hände efter Versaillesfreden verkligen måste ske. Kopplingarna till 

situationen i dag är komplicerad på så sätt att det som skett inte helt har upphört. Det 

finns tidsskikt som tycks överlappa, kontinuiteter som letar sig fram mot nuet:  

Niklas: Sen kan man ju se hur det [första världskrigets och mellankrigstiden] har 

påverkat … direkt har påverkat vårt samhälle ... 

Johanna: Ja. 

                                                      
622 Ljudupptagning, elevintervju 1, 2009-11-09. 
623 Ljudupptagning, elevintervju 2B, 2009-11-23.  
624 Ljudupptagning, elevintervju 3, 2009-12-01. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
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Niklas: ... som just nationalism, nazismens, att den kom fram, den finns ju kvar i dag.  

Anna: Den fanns ju länge innan också. 

Niklas: Ja, eller jo, det här extrema nationalismen och så, men just det här, just då det 

här med judehat, det har i och för sig också funnits, att det har, att det har blivit mer 

en… grupp. Man pratar om nazister och rasister, liksom och… fascister liksom ja. Jag 

antar att det har blivit mer … och så kan man ju se på typ … hur Europa ser ut i dag. 

Det är som Östeuropa och så ...  

På min fråga om de tror att de skulle kunna göra mer i dag för att påverka framtiden 

än vad unga människor kunde göra förr, exempelvis innan första världskriget hade 

brutit ut är det till en början relativt stor enighet om att det är ungefär lika svårt att 

göra något i dag som det var då. Anna menar att man kan ”säkert påverka mer nu än 

vad man kunde då” även om inflytandet är begränsat om ”man bara är en vanlig 

liksom ... arbetarklass”, trots att ”folk har rösträtt och att folk är smarta” i dag.  

HANS: Är ni överens om det [som Anna säger]?  

Niklas: Ja. 

Johanna: Ja, det tror jag.  

Niklas: Men alltså, men man kan ju inte … men kan ju verkligen inte i nån större 

utsträckning … jag menar, det var ju … om det skulle bli … nån så här riktig så här 

enorm konflikt i Europa igen … då skulle det bli … alltså … det skulle ju ... bli ungefär 

samma situation tror jag.  

Johanna: Ja, men det är också så här, tycker jag är lite intressant, eh … för du säger 

att det, att du inte skulle ha nån så här påverkan i stor utsträckning, men det är också 

vad du … gör dig ju det till, alltså du gör det till att, alltså vad du vill göra. Alltså jag 

menar det är alltså typ … alltså, varenda människa kan ju påverka … och jag tror att 

man kan … jag tror att man kan påverka väldigt mycket, mer än man tror. Och särskilt 

när man, om man jobbar tillsammans. Så grejen är att så här [förvränger rösten något] 

”men, jag har ingen makt” det är som att typ som att, vissa som säger [förvränger 

rösten något] ” att men jag kan inte påverka jorden” Det är typ alltså …  

Anna: Handlar om att man inte vill eller…? 

Johanna: Precis! Det handlar liksom, typ att man inte vill och det är så här ”ja, men jag 

kan inte göra nån påverkan på jorden” – jo det kan du, det är typ som att lägga sig i ett 

rum med en ny … mygga i rummet, liksom man kan ju inte det, det är som om nån 

skulle hålla på att gnabba och hålla på att käfta emot hela tiden, det blir ju till slut, till 

slut blir det ju, folk blir ju galna, jag menar … Jag tror ju att, tror att man kan göra det. 

I diskussionen blir historiska kunskaper en viktig pusselbit eftersom de innebär att 

man har argument som kan användas för att förhindra upprepningar: 

Johanna: Men eftersom du har den här historien om vad som hände i andra 

världskriget så kan du också veta följderna, du kan också uppmana världen, för det är 

ju inte alla som vet det. 

Niklas: Jo, men om Hitler skulle dyka upp typ igen [Joachim skrattar] ... 

Johanna: ... Jaså ...? 

Niklas: ... och bara skulle ta över typ ett land, och bara utföra liksom så här … 

Johanna: Men då kan ju i dag så här, han är ungefär samma ...  

Niklas: ... undantagstillstånd? 

Johanna:  ... ungefär samma egenskaper, och han då drar mot det stället som Hitler, 

som Hitler också gjorde, då kan du säga det till dom personerna, till exempel till mig, 

som inte förstår det … 

Niklas: Ja, ja. 
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Johanna: … och då kan du ju uppmana mig och jag uppmanar nästa person, det blir 

en hel grupp som förstår att det här inte kommer att sluta bra ... 

Niklas: Det är sant.  

Johanna: … och vi kan stoppa det. 

Niklas: Det håller jag med om. 

Johanna: Jag försöker se det positivt i alla fall.625 

Den värdemässiga dimensionen för historieämnets innehåll har på så sätt förbindelser 

till elevernas egen livsvärld. Den historia man lär sig i skolan kan man också använda 

sig av i framtiden. Här finns en stark koppling mellan elevers och lärares uppfattning 

om att studierna i mellankrigstidens historia och nazismens framväxt kan ge underlag 

för ställningstaganden och handlingsberedskap i framtiden.626  

Primära historiska frågor ur elevperspektiv: en första summering 

Det är tydligt att eleverna intresserar sig för aktuella problemområden i nära 

anslutning till det ämnesområde som de just läser. De tar också upp flera av de 

spörsmål som deras lärare redan har beskrivit som elevintressen: Irakkriget och 

terrorism, risken att historien skulle kunna ”upprepas”, delvis knuten till frågan om 

kopplingar mellan den ”extrema” nationalismen i samtiden och 1900-talaets nazism 

och fascism. Här finns en överensstämmelse med den primära historiska fråga som 

Caroline senare kommer att presentera som en del av skrivningen. En annan likhet rör 

det faktum att eleverna även betraktar första världskriget som en mindre viktig del av 

det som de studerar denna termin, även om det knappast är av samma skäl som deras 

lärare anför. Medan Caroline resonerar om första världskriget som en kausal 

bakgrundsskildring till det hon finner mera angeläget är det hos eleverna snarare 

bristen på igenkänningsfaktorer och förkunskaper som ger det svalare intresset.  

Men vi kan också lägga märke till att det delvis finns annan innehållslig tematik i 

elevernas relevansgörande av historiestudierna. Många problemområden är mer 

genetiskt utformade. Några, men långtifrån alla kan och vill utgå från familj- och 

släktberättelser för att knyta an till skolans historieundervisning, andra tar sin 

utgångspunkt i tidigare historiekulturell konsumtion. Men det är trots allt de stora 

dragen, det som hör till de sociala funktionerna av historiekulturen som står i 

centrum. Den ”lilla” historien är det flera av eleverna som explicit ställer sig tveksam 

till som något som har med skolans historieundervisning att göra. Det samtidsintresse 

                                                      
625 Ljudupptagning, elevintervju 3, 2009-12-01.  
626 På den andra enkäten – som eleverna besvarade efter kursens slut – är det nio flickor och två pojkar 
som explicit anför argument som ”att förhindra detta i framtiden” eller ”lära sig av andras misstag” 
som svar på frågan varför ”man i dag ska kunna något om första världskriget och mellankrigstiden. 
Elevenkät 2, 2010-02-01, fråga 8. 
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som eleverna talar om kan tolkas som en önskan att få tillhöra en krets av 

allmänbildade och initierade unga vuxna.  

Till skillnad från sin lärare betonar eleverna snarare kontinuiteter. Det förflutna kan i 

första hand förklara varför det ser ut som det gör och visa vad som fortfarande gäller. 

De delar alltså, vad det verkar, inte sin lärares intresse för mönster och samhälleliga 

strukturer. En annan och tydlig olikhet mellan lärare och elever är att eleverna nästan 

uteslutande talar om förhållanden som är ”världshistoriska”. Den svenska 

utvecklingen räknas inte, varken i dagens värld eller i det förflutna. Inte någonstans i 

materialet kommer eleverna heller spontant in på den primära historiska frågan om 

Sverigedemokraternas ökade väljarstöd och den möjliga kopplingen till den pågående 

finanskrisen. I elevernas tal om relevant historia finns i de flesta fall endast svenska 

exempel om den direkt återkopplar till det världshistoriska skedet. Det gäller 

exempelvis äldre släktingars erfarenheter som flyktingar till Sverige. Den fråga med 

svensk kontext som elever nämner självmant handlar just om neutraliteten.627  

҉ 

På tröskeln till klassrummet – en sammanfattande resultatdiskussion  

Jag har i det här kapitlet sökt ringa in och tydliggöra den relevansgörande aktiviteten 

att ställa primära historiska frågor. Undersökningen har visat att det är en sällan 

kommunicerad aktivitet. Snarare än att ge utrymme i analyserna av lektionernas 

samtal har den därför fått sökas i det material som omger klassrummet, i intervju- och 

i enkätsvar. Kapitlet har också visat att skillnaderna mellan lärarens perspektiv och 

elevernas i vissa avseenden är stor, men att det också finns tydliga och gemensamma 

beröringspunkter. I den fortsatta resultatdiskussionen fördjupar jag dessa teman. 

Primära historiska frågor kan identifieras och knytas till historiekulturen i stort  

Analysen av materialet visar att såväl lärare som elever förhåller sig aktiva till olika 

former av ett samtidsrelaterat relevansgörande av skolkunskaper om 1900-

talshistoria. I de flesta fall leder aktiviteten visserligen inte till formulerande av 

konkreta frågor riktade till det förflutna och dess relationer till samtid och framtid. 

Snarare handlar det om uttryck för inlevelse, engagemang och allmänna reflektioner 

kring betydelsen av den tidsliga ”annorlundaheten” mellan nuet och det förflutna i 

relation till höstterminens studier. Att det gäller mer eller mindre associativt 

                                                      
627 Elevernas bild av undervisningen med kungar och krig på mellanstadiet och fokus på utomsvensk 
historia på högstadiet bekräftas i en mer storskalig undersökning, se Eliasson & Nordgren (2016).  
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uppkomna spörsmål ligger i linje med den teoretiska förförståelsen och överraskar 

inte. Rüsen använder uttryck som ”historisk fascination” och andra emotivt färgade 

formuleringar som ”nyfikenhet”, ”oro”, ”rädsla”, ”längtan” eller ”intresse” för att 

beskriva det som föregår och driver oss att formulera primära frågor till det 

förflutna.628 Att undersökningen, trots dessa relativt vaga uttryck, visar att aktiviteten 

är möjlig att identifiera är därför kapitlets viktigaste forskningsresultat i förhållande 

till avhandlingens teoretiskt antagna modell för historiska lärprocesser. Både lärarens 

intresse för ”dom riktigt brännande frågorna” och elevernas engagemang i samtida 

historiska frågeställningar är alltså möjliga att förstå som tecken på denna aktivitet.  

 

En första uppgift att diskutera är om det går att argumentera för att dessa mer eller 

mindre indirekta tecken på en aktivitet verkligen kan räknas till klassrummets 

lärprocesser. Den här undersökningen har visserligen visat att det finns få tillfällen då 

en primär historisk frågeställning artikuleras och kommuniceras i klassrummet. Som 

jag tolkar materialet betyder det emellertid inte att den skulle vara obefintlig på de 

lektioner där den inte artikuleras. Den omedelbarhet som framgår ur intervjuerna och 

det intresse som går att utläsa ur enkäterna är knappast en tillfällighet. 1900-

talshistoria intresserar verkligen och väcker frågor med förbindelser till samtiden. 

Med tanke på att det trots allt har varit möjligt att identifiera dessa frågeställningar, 

finns det med andra ord ingen direkt anledning att tro att det skulle vara ett tillägg till 

de historiemedvetandeutvecklande lärprocesser som pågår i klassrummen. Det 

troliga är snarare att de pågår i det tysta.  

En bidragande förklaring till att aktiviteten inte är tydligare och oftare artikulerad i 

klassrumsinteraktionen är antagligen att historiska kunskapers relevanskriterier över 

huvud taget inte kommuniceras särskilt ofta, inte heller utanför skolan.629 Mycket tas 

bara för givet, medan annat aldrig diskuteras i termer av betydelse för den egna 

samtiden.630 När reflektionen uteblir blir det en tyst och förgivettagen utgångspunkt 

att historiska kunskaper är väsentliga, men utan att man närmare motiverar varför.631 

Samtidigt kan formulerande av relevanskriterier vara avgörande för vilka 

kunskapskvaliteter som utvecklas; särskilt gäller det enligt historikern Martin Wiklund 

om historiska frågor som rör handlingsberedskap, moral och politiskt 

ställningstagande.632 Även i tidigare historiedidaktiska studier finns motsvarigheter. 

                                                      
628Rüsen (2004) s. 121–123. 
629 Jfr Karlsson (2009 a) s. 45f; Karlsson (2010) s. 39–48; Wiklund (2012) s. 16f; Wiklund (2013) passim.  
630 Seixas & Morton (2013) s. 19, menar att detta är en särskild uppgift för skolans historieundervisning 
runt tankebegreppet ”historisk betydelse“.  
631 Karlsson (2010) s. 43.  
632 Wiklund (2013) s. 119–122. 
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Som jag läser Maria Johanssons klassrumsstudie förekommer exempelvis sådana 

frågeställningar både tidigt och sent i arbetet runt den undervisningsberättelse som 

hon följer, men först i andra hand i klassrummet. Den artikuleras tidigt i 

diskussionerna kring det förestående arbetet lärarkolleger emellan och sent när 

eleverna upptäcker samtidsrelevans i kopplingar till den historiska 

samhällsutvecklingen runt omkring dem.633 Även Keith Barton framhåller att frånvaro 

av öppet kommunicerade relevanskriterier inte innebär att man kan dra slutsatsen att 

de saknas hos klassrummets aktörer. Det gäller lärare men också elever som redan i 

mellanstadieåldern kan ha en relativt utvecklad syn på vilket historiskt innehåll som 

är relevant och vilket som inte är det.634 Den undflyende och svårfångade sidan i 

denna aktivitet i klassrummet talar med andra ord snarare för fler och upprepade 

studier för att tydliggöras bättre.635  

Aktivitetens samband med historiekulturen utanför skolan på tre olika sätt   

Några av de primära historiska frågeställningarna får ändå en mer precis och konkret 

form också i det här materialet. Caroline tar sin utgångspunkt i finanskrisens Sverige 

2009 och formulerar en jämförande fråga om mellankrigstidens kriser i Europa. 

Eftersom den frågan kommer att ingå i elevernas skrivningsuppgift får den en viktig 

roll i helheten för den planerade historieundervisningen och kommer sålunda vara en 

del, även av de andra lärprocesserna i de kommande kapitlen. Men också eleverna 

formulerar i intervjuerna några mer konkreta frågor. En av dessa gäller terrorn i Irak 

och en annan intresserar sig för frågor som på ett mer allmänt plan handlar om 

nazismens framväxt i förhållande till fortsatt förekomst av extrem nationalism i 

dagens Europa. Andra aktuella historiska spörsmål i elevernas diskussioner rör 

Sveriges neutralitetshistoria. Genom enkätmaterialet och genom utsagor i 

lärarintervjun vet vi att elever tycks ha stort intresse för miljöfrågor ur historiska och 

framtida tidsperspektiv. Som framgår av det föregående kontextkapitlet finns det 

både i elevernas och i lärarens primära historiska frågeställningar alltså tydliga 

motsvarigheter i nyhetsflöde och samhällsdebatt hösten 2009. Även skolans 

styrdokument kopplar till problem som rör de relevanskriterier som lärare och elever 

visar intresse för. Lärarens primära historiska fråga kan sägas vara väl förankrad i såväl 

den övergripande SO-kursplanen som i historiekursplanens konkretiseringar.636 

                                                      
633 Johansson (2012) se s. 81–100 vad gäller lärarna och s. 203–211, 222ff vad gäller eleverna. 
634 Barton (2008f) s. 350f och passim. 
635 Tidigare studier som pekar i en sådan riktning visar hur yngre barn kan skapa historisk relevans och 
förståelse i det tysta, för sig själva. Anna-Karin Stymne (2017) s. 293–295, 306f talar om elevernas på 
historielektionerna ”gömda världar” och Joel Rudnert (2019) s. 49f om en egen, delvis från de vuxnas 
avskild, ”barnens historiekultur”. 
636 Se s. 132–134; 356ff i avhandlingen.  
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Elevernas förhållandevis stora intresse för ämnesområdet går också att förstå mot 

bakgrund av deras deltagande i andra historiekulturella yttringar. Eleverna berättar 

exempelvis om böcker, filmer och om samtal med familj och släkt. Innehållsligt kretsar 

mycket kring andra världskriget men eftersom den planerade undervisningen 

tidsmässigt och tematiskt är näraliggande uppskattas också detta innehåll av många 

av just detta skäl. Av elevernas tal framgår även att kunskap om 1900-talshistoria går 

att förknippa med en social funktion av det historiska lärandet. Elever talar om att de 

vill tillgodogöra sig innehållsliga aspekter om 1900-talshistoria eftersom det ger 

”allmänbildning”. Man vill lära sig mer sakkunskaper och kunna använda vanliga 

narrativa förkortningar för att slippa känna sig dum och för att kunna bli en del av en 

tolkningsgemenskap tillsammans med vuxna. Tidigare forskning har också kunnat 

identifiera denna drivkraft för historiskt lärande hos unga, även om det inte sällan har 

förknippats med en sämre sorts faktainlärning utan djup.637 I det här materialet 

framträder den sociala funktionen som ett viktigt motiv ur ett elevperspektiv. Det 

handlar om en vilja framstå som kunnig, men också om att kunna delta i ett 

samhälleligt samtal om det förflutna med goda argument, exempelvis på 

internetsajter. Men det kan även vara en önskan om närhet, att tillsammans med en 

förälder ”tråkglo” på en dokumentärfilm hemma i tv-soffan. Förbindelsen mellan 

klassrummets historieämne och de historiekulturella yttringar som möter i livsvärlden 

utanför skolan tycks vara viktig av båda dessa skäl. Ett tredje skäl till att den sociala 

funktionen mobiliseras rör själva instuderingen av det ämnesområde som studeras i 

skolan, där föräldrarnas eller äldre släktingars kunskaper kan efterfrågas. Då kan det 

också bli något som innebär ett lärande för de äldre. 

Aktiviteten att ställa primära historiska frågor är alltså inbäddad i intresset för ett 

historiskt innehåll som man redan har mött eller tror sig kunna möta i andra 

sammanhang, utanför skolan. Svaret på en innehållslig fråga av typen ”Vad är 

fascism?” kan i elevers utsagor med andra ord bli förvandlad till en viktig primär 

historisk frågeställning genom den sociala funktionen: det är alltså representationen 

i historiekulturen – inte det betecknade i sig – som blir det primära relevanskriteriet. 

Ett andra och övergripande resultat av undersökningen i det här kapitlet är alltså att 

den visar hur forskningspersonernas primära frågeställningar knyter an till en 

samhällelig historiekultur på tre olika sätt: genom det samtida nyhetsflödet och 

                                                      
637 Se Hartsmar (2001) s. 95f, 206; Ammert (2008) s. 114. Jfr Lozic som (2010) s. 105ff gör en mer positiv 
tolkning av elevernas användning av allmänbildningsbegreppet. Jfr Nordgren (2006) s. 173–179; 
Eliasson (2008) s. 191–195 och Johansson (2012) passim för en utvecklad diskussion om en kanoniserad 
och starkt nationellt färgad eller eurocentrisk lista av kunskaper. 
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samhällsdebatten; genom en samtida mediekonsumtion och genom ett samtida och 

pågående socialt lärande tillsammans med andra utanför klassrummet. 

En långtifrån entydig bild av mötet mellan lärare, elev och ämne  

Resultatet i det här kapitlet ger med andra ord flera olika slags empiriska belägg för 

hypotesen att meningsskapande aspekter av skolans historieundervisning 

konstrueras genom förankring i en samhällelig historiekultur. Vi får på så sätt en 

fördjupad förförståelse för komplexiteten i mötet mellan lärare, elev och 

historieämne inom skolans institutionella ramverk. Men bilden är samtidigt mångsidig 

och långtifrån överensstämmande på detaljnivå, varken eleverna emellan eller mellan 

elever och lärare. Bland eleverna är spännvidden stor vad gäller intresset för det 

förflutna i allmänhet men också i förhållande till det historiska innehåll som de nu 

studerar i skolan. Skillnaderna mellan de elever som uppskattar den sociala 

funktionen av historiskt lärande och de som inte gör det är sannolikt inte obetydliga. 

En framträdande skillnad mellan lärare och elever rör uppfattningarna om 

förhållandet mellan det man läser nu och svenska historia. Caroline utgår tydligt från 

samtidens samhällsdebatt då hon konstruerar den för undervisningsberättelsen 

centrala primära frågan: den pågående svenska historien verkar i högre grad än för 

eleverna vara en integrerad del av ett europeiskt eller ”världshistoriskt” skede i 

hennes historiska tänkande. Den typen av explicit koppling mellan Sverige i samtiden 

och mellankrigstidens utveckling finns det ingen av eleverna som gör – innan de möts 

av frågan i samband med skrivningen i slutet av terminen. En annan skillnad är att i de 

flesta av elevernas utsagor värderas det förflutna ur ett mer emotionellt och moraliskt 

perspektiv medan läraren i högre grad betonar kognitiva och politiska dimensioner i 

historiekulturen. 

En särskild del av den narrativa kompetensens uppbyggnad 

Att aktiviteten att ställa primära historiska frågor har kunnat identifieras i materialet 

indikerar andra, möjliga teoretiska perspektiv i förhållande till den praktiknära 

historiedidaktiska forskning som hos Rüsen utgått från tredelningen ”erfara, tolka, 

orientera sig”.638 Av det som synliggjorts i det här kapitlet gäller det framför allt 

möjligheten att fördjupa och bredda förståelsen för elevers egen medverkan i 

relevansgörande lärprocesser. På så sätt kan undersökningen vidgas mot andra 

historiekulturella yttringar i det omgivande samhället och skapa bättre 

förutsättningar för att historisera undervisningssekvenser vid en given tidpunkt. Detta 

                                                      
638 Rüsen (2005) s. 26ff. Jfr Nordgren (2006); Johansson (2012); Nordgren & Johansson (2014); Körber 
(2015 [digital referens]).  
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är något som efterfrågats i den historiedidaktiska debatten, där kritiken handlat om 

bristen på historisk kontext i explorativa studier av klassrumspraktik.639  

Linda Levstik och Keith Barton visar genom empirisk forskning i flera olika länder vilken 

betydelse det får om historieundervisningen kan knytas till frågor som berör eleverna 

i deras egen livsvärld. Särskilt frågor som väcker debatt i det omgivande samhället och 

som tidsmässigt ligger nära ger elever större möjligheter att själva formulera 

historiska frågor som är autentiska och på det sättet mer engagerande. För 

undervisningen i USA innebär betoningen på äldre historia för de yngsta eleverna att 

de på så sätt får sämre möjligheter se undervisningen som meningsfull. Chansen att 

upptäcka vad som utelämnats och vad som inkluderas i skolans historiska berättelser 

ökar om eleverna har egen kännedom om det innehåll som behandlas, detta bidrar 

både till det historiska tänkandet och till engagemanget.640 Förståelsen för sambandet 

mellan förmågan att formulera det jag i avhandlingen benämnt primära historiska 

frågor och elevers historiemedvetandeutveckling har i tidigare historiedidaktisk 

forskning också belysts mer hypotetiskt. Historiedidaktikern Bodo von Borries har 

exempelvis resonerat om historieundervisningens tendenser att ge elever svar på 

frågor de aldrig ställt. Han listar ett antal tänkbara, konkreta frågor som tar sin direkta 

utgångspunkt från ett mer elevnära erfarenhetsperspektiv, exempelvis följande:  

 Mom, why is my friend Mary a Catholic (wearing long skirts) and my friend Beyhan a Moslem 

(with a veil), while I am a Protestant girl (and allowed to go nearly naked)?  

 Mr Muller, why has there never been a female president of the USA? 

 Prof. Wehler, can you please, tell me, why the Flick family owns some billions of Euros and 

my family does not?641 

Frågan om varför ”skäggiga snubbar i klänningar” blir självmordsbombare är en fråga 

av den här karaktären, och formulerad av elever själva. Att denna fråga, fångad i 

stunden, i en intervjusituation, inte blir en del av undervisningsförloppet är i sig inte 

förvånande. Men inte heller några andra primära historiska frågor formuleras av 

elever under lektionerna i det här fallet. Undersökningen bekräftar därför Levstik & 

Bartons och von Borries antagande om att elevers egenformulerade primära 

historiska frågor har svårt att få utrymme i historieundervisningen. Men 

undersökningen nyanserar också bilden på så sätt att den visar att elever även på 

andra sätt kan relevansgöra det förflutna som de möter i skolan. Här tycks ett antal 

samverkande förutsättningar vara nödvändiga: att man som elev uppfattar innehållet 

                                                      
639 Seixas (2018) s. 285. jfr KG Karlsson (2014) s. 37f.  
640 Barton & Levstik (2008) s. 259–262. 
641 von Borries (2009) s. 285f. Jfr Barton & Levstik (2008) s. 260; Levstik (2008 c) s. 40ff om elevfrågors 
utrymme på historielektioner. Jfr också Rosenzweig &Thelen (1998) s. 111–113 om vuxna amerikaners 
minnesbilder av en historieundervisning där deras egna frågor och perspektiv aldrig fick utrymme.  
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som relevant av så att säga egen kraft (det är ”spännande”, ”intressant” eller 

”viktigt”), att det framställs som spännande och intressant och/eller att det har någon 

anknytning till historiekulturen utanför klassrummet.642 

Många av eleverna talar om historia i termer av vad som är tråkigt eller intressant. I 

den typen av attityder är det tydligt att estetiska och emotiva dimensioner i 

historiekulturen är viktigare än de kognitiva och värderelaterade. Också här finns det 

en tydlig skillnad mellan eleverna och deras lärare Gemensamt är ändå att 

föreställningar om att det förflutna kan ge kunskaper som är användbara i framtiden. 

Här betonar eleverna den värdemässiga dimensionen medan deras lärare 

understryker en analytisk och kognitiv dimension. Ett genomgående drag är annars 

att elever i huvudsak talar uppskattande både om sin lärare och om det ämnesinnehåll 

som de möter i högstadiets historieundervisning, i synnerhet i nian.643 

Frågan om den ”lilla” historiens betydelse  

Tidigare historiedidaktisk forskning har understrukit betydelsen av den ”lilla” 

historiens närvaro i skolors historiemedvetandeutvecklande lärprocesser.644 Även i 

den här studien finns flera tydliga belägg för detta antagande. En del elever som har 

äldre anförvanter med direkta kopplingar till de händelseförlopp som studeras i 

skolan finner en stark motivation i en sådan förbindelse. Men motsatsen finns också. 

I likhet med resultat i Wibaeus undersökning förekommer även här elever som trots 

vetskap om anknytningar mellan släktens eller familjens historia och skolans 

undervisning inte ser det som någon självklar grund för ökat intresse.645 I några fall 

bedöms den äldre generationens berättelser generellt sett som mindre viktiga. Man 

avvisar ”gamlingarnas” berättelser för att de är omständliga eller för att de uppfattas 

som irrelevanta, i vart fall för stunden. Det är ju inte självklart att man som ung person 

vill identifiera sig med de äldre generationerna och deras livsberättelser. Det kan helt 

enkelt vara fråga om ett steg i en personlig och individuell emancipation.646Men det 

är inte heller helt orimligt att tolka detta motstånd som att elever i någon mening kan 

tillämpa relevansskapande kriterier. På samma sätt som de finner berättelser om 

svenska kungar ”som hette samma sak med en liten siffra bakom” ovidkommande för 

                                                      
642 Jfr Poulsen (1999) s. 156–179.  
643 Det övervägande positiva gensvaret på historieundervisningen i det här fallet kontrasterar relativt 
starkt mot bilden i andra intervjuundersökningar, exempelvis Poulsen (1999) och Hartsmar (2001). 
Resultatet ligger däremot i linje med den nationella utvärderingens storskaliga enkätundersökning 
genomförd några år före den här studien, se Berggren & Johansson (2006) [NU 03], s. 82.  
644 Rosenzweig & Thelen (1998) s. 37–62, 109–114; Poulsen (1999) s. 191-193; Hartsmar (2001) s. 79, 
242ff; Potapenko (2010) passim; Wibaeus (2010) s. 129, 223 passim.  
645 Wibaeus a.a. s. 198–202. 
646 Ziehe (2007 [1982]) s. 183–205; Biesta (2011) s.131f. Jfr Rosenzweig & Thelen a.a. s. 119f.  
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primära historiska frågeställningar finner de helt enkelt den privata och personliga 

livsberättelsen som mindre betydelsefull för världens utveckling i stort. Vid flera 

tillfällen kan vi i intervjumaterialet se hur eleverna resonerar om den ”stora” historien 

i termer av betydelsefull med just sådana argument. På så sätt kan avvisandet av 

tanken på den lilla historien också tänkbart ses som en tillämpning av en aspekt av 

tankebegreppet ”historisk betydelse”.647Att historien är viktig på ett personligt plan 

för många av eleverna i den här studien, medan andra söker ett annat och lite större 

sammanhang, utesluter inte att båda dessa perspektiv kan ha existentiella 

dimensioner. Att vara orienterad i den allmänbildande stora berättelsens detaljer 

skänker både medlemskap i tolkningsgemenskaper och möjligheter att förstå den 

egna platsen i ett annat, kanske större sammanhang. Sannolikt speglar elevernas olika 

uppfattningar om den lilla historiens betydelse också det spänningsfält mellan 

individuellt och kollektivt identitetsskapande som också iakttagits i tidigare studier.648 

Skolans inramning som problem och möjlighet för aktiviteten  

Att det blir svårt att skapa en mer enhetlig bild av aktiviteten att forma och artikulera 

primära historiska frågor kan troligen också förklaras med att den äger rum inom 

ramen för skolundervisning. Där får den typen av spontant formade frågor generellt 

svårt att göra sig gällande. Det gäller alltså inte bara om förgivettagna relevansfrågor 

i historieundervisningen. Men bilden är inte enkel att läsa av. Sociokulturella 

lärandeteoretiker menar att klassrumsinteraktion där samtalsformen domineras av 

lärares frågor och elevers svar är så sammansatt att det är svårt att avgöra på vilket 

sätt elever har möjlighet att delta med för dem själva autentiska problem och 

spörsmål. Men forskningsresultat visar samtidigt att det helt klart ändå finns vissa 

sådana öppningar.649   

Den bild som Caroline ger i intervjuerna av sitt ämne påvisar andra konkreta 

möjligheter och begränsningar förknippade med just historieundervisningen. En 

sådan begränsning rör frågan om det omfattande innehållet.  Bilden liknar i flera 

avseenden den som framträder i Jessica Jarhalls studie av ”omformningsfaktorer” för 

högstadiets historieämne och där organisatoriska ramar utgör en väsentlig och 

utmanande del för de lärare som hon intervjuar.650 Att det är fråga om en situation 

                                                      
647 Seixas & Morton (2013) s. 19ff menar att den ”lilla” historien inte ska ses som den ”stora” historiens 
motsats, utan att relevansen måste sökas i andra typer av frågor, exempelvis i förhållande till den ”lilla” 
historiens förmåga att ”avslöja” strukturer eller förmedla annars dolda berättelser.  
648 Poulsen (1999) s. 187–189; Potapenko (2010) s. 194–212. Jfr Danielsson Malmros (2012) passim 
som undersöker mer kollektiva aspekter genom begreppet narrativ identitet.  
649 Akurust (2003) s. 173f, 184f.  
650 Jarhall (2012) s. 171–174.  
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där utrymmet för en sådan aktivitet som att ställa primära historiska frågor tycks 

kunna bli beskuren genom konflikten mellan vad som uppfattas som ett obligatoriskt 

innehåll, organisatoriska ramar och den tid som står till förfogande framgår både av 

den här studien och av Jarhalls.651  

Den nationella historiens svaga närvaro i elevernas relevansgörande  

Undersökningen i det här kapitlet indikerar alltså att elevers bidrag till det historiska 

meningsskapandet inte nödvändigtvis måste vara något som är explicit och 

kommunicerat i klassrummet. Många värderingar och primära historiska 

frågeställningar håller man troligen för sig själv. Wertsch har i tidigare studier visat att 

elever självständigt och i anslutning till historieundervisning kan använda denna för 

att skapa mening, men att detta endast gäller om eleverna själva finner 

undervisningens innehåll relevant eller har erbjudits möjlighet att upptäcka detta.652  

Andra undersökningar visar att denna problematik i högre grad gäller om elever som 

inte delar majoritetssamhällets identitet i en nationellt utformad 

historieundervisning.653 Ett detaljresultat i det här kapitlet förefaller på ett litet 

överraskande sätt bekräfta den nationella identitetens betydelse för förmågan att 

delta i aktiviteten att formulera primära historiska frågor i skolan. När Karina talar om 

sig själv i termer av att hon är ”helsvenne” och att hon av detta skäl inte kan knyta sin 

egen och släktens livshistoria till skolans historieundervisning är det ett av flera 

exempel i kapitlets material på att ”svenskhet” delvis tycks kunna stå i 

motsatsställning till att ”vara historisk” i elevernas föreställningsvärldar. Här är det 

alltså identifikation med majoritetssamhällets historia som upplevs som exkluderande 

från den historia som skolan tillhandahåller undervisning om. Upptäckten av ett 

sådant ”historiskt utanförskap” i den här studien bidrar möjligen till en nyansering och 

problematisering av en pågående diskussion i tidigare historiedidaktisk forskning där 

frågan snarare har handlat om elever med invandrarbakgrund och deras intresse för 

svensk historia.654  

҉  

                                                      
651 Jfr Jarhall a.a. s. 85ff; 100ff; 146. 
652 Wertsch (2002) passim. Jfr Barton (2009).  
653 Jfr Rosenzweig & Thelen (1998) s. 115–120; 147-176; Potapenko (2010); Grever (2012); Seixas 
(2017).  
654 Mellberg (2004); Nordgren (2006) s. 207–212; Lozic (2010) s. 212–220; Danielsson Malmros (2012) 
s. 361ff. 
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6. ”Det var jättemånga budskap till kvinnorna!” Klass 9x erfar det 

förflutna i sitt klassrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Kapitlets huvudfokus i förhållande till den teoretiska modellen 

 

I det förra kapitlet undersöktes aktiviteten att ställa primära historiska frågor. 

Resultaten visade att det samtidsrelaterade intresset för det historiska innehållet i 

höstterminens studier om första världskriget och mellankrigstiden var uttalat hos 

läraren och hos många av eleverna i klass 9x. I det här kapitlet tar vi steget in i 

klassrummet för att i samspelet mellan Caroline och hennes elever ta reda på mer om 

hur undervisningsberättelsen tar gestalt på lektionerna.  

Kapitlet syftar närmare bestämt till att undersöka aktiviteten att erfara det förflutna. 

Enligt den teoretiska analysmodellen handlar detta om varseblivande av tidsskillnader 

och samband mellan företeelser i en förgången tid och nuet, till exempel som plötsliga 

och tydliga insikter om att samtiden bär historiska spår som är möjliga att upptäcka, 

utforska och förstå. Ytterst handlar aktiviteten om förmågan att kunna göra det 

förflutna till en del av den egna erfarenheten, till egna personliga ”erinringsspår”.655 

Kapitlets forskningsfrågor är inriktade på vad för slags historia eleverna möter och hur 

den kommuniceras i klassrummet. Särskilt gäller det historiska representationsformer 

och kommunikationsmönster och de möjligheter som dessa ger eleverna i klass 9x att 

göra det förflutna närvarande i nuet: Vilka tecken finns på att eleverna förnimmer det 

förflutnas representationer som angeläget och möjligt att erfara i linje med den 

teoretiska modellens antaganden? Vilka hinder och möjligheter finns det för elever 

att uppfatta den tidsliga alteriteten – det som är annorlunda – som något att relatera 

till och integrera i ett eget, livsvärldsligt sammanhang? 

                                                      
655 Rüsen (2004) s. 124–131. Jfr Jensen (2003) s. 77ff. 
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Att erfara det förflutna i ett klassrum – representation och kommunikation 

Pedagogisk och ämnesdidaktisk klassrumsforskning har på olika sätt kunnat visa hur 

lektioner består av en komplex väv av innebörder. Även då lärare och elever talar om 

ett innehåll som framstår som enkelt och vardagligt kan tonfall, ordval och reaktioner 

bära på betydelser som är mycket svåra att avkoda.656 I de snabba replikväxlingarna 

kan det sagda korrigeras och anpassas till mottagaren på ett sätt som ofta är fördolt 

för den utomstående betraktaren, och mycket blir också outtalat. Den kunskap som 

elever har möjlighet att utveckla under en lektion kan därför vara svår att upptäcka.657 

Till komplexiteten hör också att erfarna lärare strävar efter att parallellt utmana och 

inkludera elever som befinner sig på olika nivåer vad gäller intressen, förkunskaper 

och analytisk förmåga.658 Det är samtidigt viktigt att erinra om att den sociala 

verkligheten i en skola ur ett elevperspektiv inte nödvändigtvis behöver gälla lärande 

i skolämnen utan att den också – ibland framför allt, ibland parallellt – kan handla om 

att utveckla sina identiteter, att anpassa sig till eller ifrågasätta vuxenvärldens normer, 

att synas eller att få vara ifred.659  

 

Att det i historieklassrummet tillkommer ett särskilt problemområde som rör det 

förflutnas representationer i nuet är välkänt i den praktiknära ämnesdidaktiska 

forskningen. Medan fysikläraren kan illustrera tyngdlagen upprepade gånger och 

direkt måste historieläraren lita till berättelser, bilder eller föremål som måste tolkas, 

förklaras och/eller värderas.660 Till problemet hör också att barn och unga ofta tycks 

ha föreställningar om att historiska framställningar är lika lättillgängliga som 

berättelser om det förflutna ur den egna erfarenhetsrymden.661 Även på andra sätt 

kan övergångar mellan egenupplevda erfarenheter av det förflutna ur den ”lilla” 

historien och de som skolan förmedlar om den ”stora” vara ett särskilt viktigt 

spänningsfält för elever.662 Allt detta är av väsentlig betydelse för aktiviteten att erfara 

det förflutna eftersom den som ”prenarrativ” förutsättning föregår och ytterst 

initierar den typen av tolkande aktiviteter som skolans historieundervisning vanligen 

erbjuder.663 Det är med vetskap om denna sammansatta bakgrund kapitlet inleds med 

en tät beskrivning av den första lektionen i historia för klass 9x denna termin. Den följs 

av en analys av innehåll och kommunikationsformer i lektionsserien i sin helhet. 

                                                      
656 Sahlström (2008) s. 30–36.   
657 Kullberg (2004) s. 153ff. Jfr Dysthe (2003) s 41–50 och Aukrust (2003) s. 178–186.  
658 Dysthe loc. cit.; jfr Jarhall (2012) s. 173f vad gäller historielärare på högstadiet.  
659 Ziehe (1986 [2007]) s. 149–158. Jfr Poulsen (1999) s. 79–97.  
660 Halldén (1988) s. 152f. Jfr Ahonen (1997) s. 128.  
661 Levstik & Barton (2008) s. 115–143. Jfr Lee & Ashby (2000) och Stymne (2017) s. 297.  
662 Poulsen (1999); Potapenko (2010); Wibaeus (2010).  
663 Rüsen (2004) s. 124–131.  
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Därefter följer ytterligare inslag av klassrumsinteraktion innan kapitlets resultat kan 

diskuteras. 

”Det är inte er generation liksom” – höstterminens första historielektion  

Det är den första lektionen efter novemberlovet och den första i historia för denna 

termin. Tidigare har eleverna i klass 9x haft samhällskunskap och religion på ”SO-n”.664 

Många elever ser enligt mina fältanteckningar trötta ut, men hälsar ändå glatt på 

varandra. Väl inne i klassrummet inleds skoldagen med en kort dialog mellan Caroline 

och några av eleverna om konsten att vända på dygnet efter ledigheten under lovet. 

Klockan är snart kvart över åtta på morgonen och det är påfallande många stolar som 

står tomma i klassrummet trots att lektionen redan ska ha börjat enligt schemat. 

Vägguret är inte omställt efter övergången från sommar- till normaltid under lovet. 

Troligtvis är det därför Caroline tar miste på klockslaget då hon inleder dialogen.665 

Caroline:  Ok 9X, hör ni, ni som är här. Hysch. Nu är klockan kvart över nio. Nu är det 

så här att vi får tänka lite grann på att hålla tiderna något så när här… för vi har inte så 
mycket tid och det … Sen är jag väldigt medveten om att det är måndag morgon och 
att det har varit lov, och sen vet inte jag, så gör ni säkert så som jag gör, går och lägger 
mig alldeles för sent fredagar och lördagnätter…sover sent på …hysch [många 
småpratar fortfarande] … lördan och söndan och så blir jag  pigg som en liten mört på 
söndag kväll liksom, kan inte sova för då har jag lagt om dygnet helt totalt [Man hör 
tydligt en mobilsignal hos någon av eleverna] och ... gör ni så?  
Flera elever: Ja.666  

Dialogen kan uppfattas som en inbjudan in i en arbetsgemenskap. Skillnaderna i 

levnadsvillkor är inte så stora. Att vara uppe länge på kvällarna är något som både 

lärare och elever kan göra när man är ledig. Och alla får det lika jobbigt när man ska 

återvända till vardagsvanorna. Efter hälsningsfraserna meddelar Caroline att det ännu 

inte avslutade arbetsområdet om islam får läggas åt sidan ett tag och avslutas senare. 

Att de måste byta skolämne från religion till historia nu beror på att de ska kunna hålla 

överenskommelsen med mig om att läsa historia de veckor då jag följer 

undervisningen. Ingen elev gör några invändningar mot detta, snarare ger någon av 

eleverna sitt bifall och ropar ”yes” i bakgrunden samtidigt som några andra fnissar. 

Det dröjer emellertid ytterligare några minuter innan verksamheten kommer igång. 

Fyra elever kommer sent, sju är frånvarande och en annan klass i årskurs sju stökar så 

mycket i korridoren att Caroline måste gå ut och säga till dem för att få arbetsro i 

klassrummet. Medan de flesta elever fortsätter att tala med varandra och innan 

                                                      
664Terminsplanering och schema, höstterminen, Storstadsskolan, 2009-08-20. Det står SO på schemat 
och både lärare talar omväxlande om undervisningen i termer av ”SO” och ”historia” i elevintervju 1, 
2009-11-09; elevintervju 4, 2009-12-07; elevintervju 6, 2010-02-10; lärarintervju 1, 2009-11-05; 
lärarintervju 2, 2010-01-19; lektionerna 11-16, 2009-11-27---2009-12-16.  
665 Fältanteckningar 2009-11-07. Alla andra beskrivningar av den här lektionen utgår från samma källa.  
666 Ljudupptagning, lektion 1, 2009-11-02. Alla andra transkriptioner från denna lektion har samma 
källa.  
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lektionen startat på allvar har Caroline skrivit tre rubriker på tavlan: ”Orsak”, 

”Händelse”, ”Resultat/konsekvenser/ följder”. Under de två första rubrikerna från 

vänster finns också ett antal stödord, se figur 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.2 Tavelanteckningar, lektion 1, 2009-11-02667 

”1900-talet som århundradet för nian” – en överblick över sammanhangen  

Det första lite längre momentet i dag utgörs av Carolines introduktion av 

historiestudierna i årskurs nio. Den fungerar som en slags programförklaring som hon 

senare återkommer till under de kommande lektionerna, antingen som en referens 

till stoff som de ska läsa senare eller som en förklaring till något de redan gjort. 

Eftersom det är läsårets första historielektion kan den också ge eleverna en 

förförståelse för det som ska komma och ge dem möjlighet att knyta höstterminens 

planering till det Caroline har tänkt ta upp under våren. Allt handlar om 1900-talets 

historia. Caroline betonar att innehållet är omfattande och att det innebär att det 

finns begränsat utrymme för fördjupningar. Hon betonar att det viktiga är att lära sig 

”tänka historiskt”. Vi känner igen en del av resonemangen från förra kapitlets 

intervjumaterial, där motsvarande tankar utvecklades mer i detalj:   

Caroline: … den här historiekursen i årskurs nio är ju jätte- jätteviktig och stor och svår 
att hinna med och man är inne och nosar på saker hela tiden som man skulle vilja följa 
upp mer och göra bättre, men det finns inte riktigt tid för, så man får försöka… man får 
tänka så här, det viktigaste är ju att man har ett hum om vad som händer men sen får 
man […] kanske också redskap för hur man ska tänka historiskt, man får begreppen, 
man vet hur man gör och sen, blir man jätteintresserad, då får väl man kanske gå 
vidare på sin egen tid och hitta mer fakta att fördjupa sig i. 

En viktig del av argumentationen går ut på att eftersom som det nu handlar om 1900-

talet ligger det närmare oss i tiden och det blir därför mera angeläget. Caroline 

betonar också i likhet med formuleringarna i den nationella kursplanen att perioden 

                                                      
667 Källa: transkription av fotografi nr 2, lektion 2, 2009-11-02. 
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innehåller många framsteg men också sådant som hör till historiens ”mörka och 

destruktiva sidor”668: 

Caroline: 1900-talets historia, det är ju …det är ju det man brukar kalla för modern 
historia och det är ju jätteintressant och nu börjar vi ju närma sig vår egen tid och såna 
händelser som har påverkat oss i allra högsta grad. Och 1900-talet alltså, det är ju ett 
grymt århundrade, vi har… alltså, det är både grymt [kort skratt] och underbart 
samtidigt, det har ju alltså stora … det har hänt mycket utveckling, ekonomi, politik, 
demokratisering, hur kvinnor har det, ja en massa väldigt många bra och positiva saker, 
men så har det också varit [det] grymmaste av århundraden, med två stora världskrig. 

Grundstrukturen för årskurs nio utgörs alltså av ett sammanhållet narrativ där de båda 

världskrigen, mellankrigstiden och kalla kriget är fyra grundläggande narrativa 

förkortningar. Men här finns också några andra (nazismen, fascismen, Hitler, 

Mussolini och Franco) samt ett antal innehållsbegrepp (demokratisering, modern 

historia, kvinnoemancipation [implicit här] och supermakter) vilka framträder som 

betydelsebärande element: Allt detta är ”århundradet för nian”:  

Caroline:1900-talet som århundradet för nian [elev skrattar åt annat än 

detta]…hysch….hysch….   

Elevröst: Förlåt!  

Caroline: Ja, eh ... i alla fall, så, då sa jag så här att det var både ett underbart och ett 
hemskt århundrade, hemskt därför att de två världskrigen förstås, och … det som 
hände mellan krigen, det man kallar mellankrigstiden då man hade [...] de här extrema 
politiska situationerna i många europeiska länder. Vi fick Hitler och nazismen i 
Tyskland, vi fick fascismen och Mussolini i Italien, […] Spanien och Franco och det blev 
liksom en fajt där kan man säga, rent politiskt … och som sedan ledde fram till andra 
världskriget, hysch! … Och nu ska vi snoka i det här, i den här perioden, och se vad var 
det som hände och då måste man ju, alltså då måste man ju ta reda på först och främst 
varför blev det ett stort krig 1914 … vad hände när det här kriget tog slut? Då fick vi den 
här mellankrigsperioden som var så hemsk, det ska vi läsa om och hur ledde det fram 
till andra världskriget. Och efter andra världskriget då, kalla kriget mellan de två 
supermakterna Sovjet och USA, Europas delning i öst och väst och alla de här sakerna 
som nu … påverkar oss i modern tid väldigt mycket, har gjort i alla fall.  

Att det främst handlar om vad kursplanen kallar ”historiens mörka och destruktiva 

sidor” står klart. Men innehållet angår också för att det påverkar nuet – även om vi 

kan notera en tvekan: ”har gjort det i alla fall” är Carolines reservation. Kanske kan 

detta förbehåll kopplas samman med det hon tar upp i intervjuerna om världens 

nuvarande läge där samtidsproblem som terrorism och miljöfrågor inte självklart går 

att koppla samman med samma narrativ som det ”korta 1900-talet”. Reservationen 

är kanske inget som eleverna uppfattar, men det är ett tecken på att deras lärare ser 

att betydelsen av ”katastrofernas århundrade” har behov av att omvärderas tjugo år 

efter Berlinmurens fall. På så sätt kan denna tvekan också ses som en inbjudan till 

eleverna att delta i ett samtal med utgångspunkt i tankebegreppet historisk betydelse.  

                                                      
668 Lpo 94/00/hi, s. 77. 
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Från 38-minuterskriget till urkatastrofen: om krigsbegreppets historia  

Efter presentationen av de kommande studierna stannar Caroline upp och ställer en 

fråga som handlar om elevernas förkunskaper. Det handlar om ett ord som skulle 

kunna tas för givet att eleverna begriper, och som de också på ett alldagligt plan säkert 

gör. Men här blir ordet behandlat som ett för den fortsatta undervisningsberättelsen 

centralt innehållsbegrepp även om frågan till en början formuleras i en enkel och 

vardaglig ton: ”Hör ni … vad är krig nu för det första?” I mina fältanteckningar har jag 

noterat att det hittills inte har varit så många elever som öppet visat intresse för 

lektionens innehåll. Det är endast ett fåtal elever som gör anteckningar om det som 

sägs eller av det som står på tavlan och ett visst sorl av småprat och viskningar ligger 

som ett bakgrundsbrus av ljudinspelningen under delar av lektionen. Caroline får både 

på denna och de kommande lektionerna emellanåt upprepade gånger hyscha för att 

få fram sina egna eller elevers tankar. Flera elever är sysselsatta med att skicka sms 

med mobiler som de håller dolda under bänken. Men samtalstonen mellan lärare och 

elever är trevlig och lågmäld, en ganska vanlig och till eleverna inbjudande fras i 

Caroline tal till klassen är ”hör ni” – följt av just en sådan typ av fråga som den som vi 

nyss såg. 

Efter frågan uppstår också en dialog i vilken allt fler elever på eget eller Carolines 

initiativ engagerar sig. ”Konflikt mellan länder” svarar Mattias på Carolines fråga. När 

hon frågar honom om orsaker till konflikterna blir han emellertid lite osäker: ”länder 

hatar varandra och bombar sönder varann … nej, jag vet inte”. Niklas vill förtydliga 

och säger att det också kan finnas en målsättning för krigshandlingarna ”man har väl 

nåt så här … mål med det”. Han säger att det kan vara att de vill ”förstöra varandras 

länder” och gör sedan en vardaglig referens till en familj där syskonen bråkar: ”ja, typ 

din storebror ska slå dig”. När Caroline vill ha en precisering kopplar Niklas till det hon 

och Mattias talat om nyss, till en allmän bild av mellanstatliga konflikter: ”eller så kan 

det ju va liksom … vill … vill åt den här delen av ditt land eller nåt sånt”. Allt fler elever 

räcker nu upp handen och vill delta. En av flickorna, troligen Katarina (det är i det lite 

stökiga klassrumsljudet svårt att helt säkert avgöra vem som säger vad på 

ljudupptagningarna i den här passagen och i transkriptionerna finns det ovanligt 

många ljudbortfall just här) invänder att krig inte behöver vara mellan två olika stater: 

”Det kan ju vara inbördeskrig också”. Inlägget breddar samtalet och nu blir 

samtidsreferenserna också fler på samma gång som de blir mindre beroende av 

vardagliga metaforer. Det är tydligt att de eleverna som yttrar sig följer med i 

nyhetsflödet:   
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Katarina [?]: Det kan ju vara inbördeskrig också. Så det kan ju bara vara två stora 
grupper som liksom … [ljudbortfall] kom… ta… vet inte vad jag ska säga… där det tas 
till vapen och strid och sånt.  
Caroline: Ja, …eh… absolut, jättebra. Hör ni, kan ni tänka lite… vad, finns det nåt krig i 

världen i dag som pågår, tror ni, som ni kan komma på, så här? 
Karina: Eh… i Afghanistan. 
Caroline: Mmm, är det ett krig där två, där liksom fr … [ljudbortfall] där två, två arméer 
liksom står mot varandra och kämpar? 
Karina: Ja, USA och Afghanistan. Det är det väl?  
Caroline: Näa..a.… vad säger du? [Ger ordet till Anna] 
Anna: Är det inte inbördeskrig i Afghanistan?  
Caroline: Ja? 
Anna: Det är, vad heter de, talibanerna ... ?  
Caroline:  Inbördeskrig säger du … och samma… men, men … hur kommer det sig att 
nu, att…vad gör USA där…  
Pojke [svagt]: Bombar. Jagar terrorister. 
Flicka:  Dom är väl i Irak?  
Caroline :.. och Sverige?   
Flicka [lågt, förmodligen som svar på Carolines senaste fråga] Ska inte vi lugna ner 
dom…typ?  
Annan flicka: Joo… [ljudbortfall]… och USA…[ljudbortfall]. 
Caroline: Försöka lugna ner dom sa du, ja … är det  …. det är FN som är där, eller 
hur?  
Flicka: Ja 
Caroline: Mm. 
Pojke: [mumlar, troligen till bänkkamrat]: Lugna ner ...   

Men även om flera av eleverna har kännedom om USA:s militära närvaro i 

Mellanöstern och vet om att också Sverige har soldater i Afghanistan verkar de ha 

svårare att reda ut vad konflikterna handlar om.669 Inte heller nästa samtida exempel 

ger någon riktig klarhet. Nu är det Anna som tar upp Israel-Palestinakonflikten, kanske 

en referens till Gazakriget i början av 2009: 

Anna: Israel och Palestina.  

Caroline: Israel  –  Palestina … ja … vad gäller det kriget då? Och är det ett krig? [Anna 

svarar något, ljudbortfall] Har man förklarat krig mot varandra ... .som så? 

Anna: Neej … det är väl mera ett så här… tyst krig ... att, att liksom Palestina … inte har 

någon egen stat riktigt och får bo i ett litet… så där… 

Caroline: Mm. 

Anna: …och … att alla tycker väl att de ska få ha ett eget land, liksom.  

Caroline: Inte alla?  

Anna: Nej men … dom … Palestina … nej … 

Caroline: Ja? 

Anna: Israel … [lite tystare, svårt att höra] … eller jag vet inte … 

Caroline: Ja? 

Anna: ... inte så insatt, men … [skratt] ja ...  ja, det var det... 

Samtalet om begreppsdefinitionen av krig mynnar till slut ut i ett resonemang om att 

krigsbegreppet i deras egen tid skiljer sig mycket från det som gällde förr. Här säger 

Caroline också för första gången den här lektionen att det är skillnad på en äldre 

                                                      
669 Det är värt att notera att när det svenska engagemanget kommer på tal uttrycks det med ett 
kollektivt ”vi”. En annan sådan detalj är betonandet av att det är ett FN-uppdrag för att ”lugna ner 
dom” Båda dessa detaljer kunde vi lägga märke till debatten runt Sveriges engagemang i Afghanistan 
denna höst, se s. 125-128 i kapitel 4.  
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generations referensramar och elevernas. Det är ett viktigt påpekande med tanke på 

att en av lektionernas poänger är att begreppens betydelser förändrar sig över tid:  

Caroline: Så här är det i alla fall, när man tänker, när man frågar vuxna människor, i 
alla fall som är i min ålder, och så… gamla … så där … om krig, då tänker man ofta på 
två länder, precis som Mattias sa [...], innan, där det ena landet förklarar krig mot det 
andra, och så är det regelrätta arméer som strider med varandra på nåt sätt. 

Caroline sammanfattar med att det är skillnad mellan det ”moderna kriget, […] det vi 

upplever i dag”, och de krig som utspelade sig under 1800-talet och tidigare. Nu kan 

det vara krig som sker ”utan krigsförklaringar” och genom ”ombud”. Ett annat 

exempel är att ”man pratar om ett krig mot terrorismen”. Caroline säger att både 

Mattias och Anna har rätt i sina exempel men att begreppet betecknar olika slags 

företeelser vid olika tidpunkter, det Mattias gav exempel på var mer likt ett äldre krig. 

Caroline beskriver sedan det närmast idealtypiska kriget: på 1800-talet ”slåss man 

med dom vapen man har tills nån ger sig”, det var ett krig som skulle vara ”kort och 

effektivt”. Som ett närmast absurt men konkret exempel nämner hon lite roat ”38-

minuterskriget” mellan Storbritannien och Zanzibar.670 Under 1800-talet kunde man 

uppfatta krig som ”reningsbad”, ett mer eller mindre naturligt sätt att lösa konflikter, 

inte som ”vi uppfattar dem” i dag. Vändpunkten i synsätt kommer med 1900-talet: 

”Det stora riktiga kriget det var ju första världskriget, och det har man ju kallat för 

urkatastrofen.” Då blev kriget också en masslakt av soldater, till dels beroende av att 

det nu fanns nya typer av vapen. När vi talar om krig i dag är det inte riktigt samma 

sak som det som fanns förr. Men första världskriget var inte heller ett krig som var 

riktigt likt de som utkämpats under 1800-talet. Att ge eleverna en översikt över 

begreppshistoriska förskjutningar i innehållsbegreppet krig framstår alltså som det 

viktigaste i denna del av lektionen.   Samtidigt erbjuds eleverna tillfälle att varsebli det 

förflutnas annorlundahet: man tänkte och upplevde inte världen på samma sätt som 

man gör nu.    

”Så det kommer att bli vår uppgift då, att titta på vad det var som låg bakom ... ” 

Dialogen övergår närmast sömlöst i ett nytt moment på lektionen, ett tio minuter 

långt lärarföredrag med en överblick över världskrigets orsaker och konsekvenser. 

Föredraget inleds med vad som kan beskrivas som en begreppstät redogörelse av 

situationen i Europa före krigsutbrottet. Tempot är högt och det är mycket som 

avhandlas. Genomgången följer i stort tavlans disposition, framför allt i den första 

                                                      
670 38-minuterskriget brukar också benämnas det anglo-zanzibariska kriget. Det utspelade sig på 
Zanzibar den 27 augusti 1896. Kriget brukar omnämnas som kuriosum just för sin korta tidsrymd, bland 
annat som världens kortaste krig i Guinness rekordbok. Jfr GP 2009-08-27 som uppmärksammade detta 
i en notis på krigets årsdag.  
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spaltens nedre del, se figur 6.2. Kausala samband som leder till upptrappning av 

konflikter och till fullskaligt krig fokuseras. Rivaliteten mellan industrialiserade stater 

står i centrum. Konkurrens om kolonier, befolkningsutveckling och 

infrastruktursatsningar gjorde att dessa länder förändrades snabbt. Nationalismen 

ökade och skapade spänningar mellan stormakterna. Staterna beskrivs som styrda av 

enväldiga regenter, bristen på demokrati betonas. Italiens och Tysklands enande 

nämns. Till slut drar Caroline linjerna längre och upprepar vad hon nämnde i 

lektionens inledning kring krigets följder. Det framgår att Versaillesfreden binder 

samman de två momenten i höstterminens kurs. Utan att upprepa den narrativa 

förkortningen ”urkatastrofen” framställs på så sätt första världskriget som en yttersta 

orsak till den följande händelseutvecklingen:    

Caroline: … och sen ska vi titta lite grann på fredsfördraget som man skrev, när kriget 
äntligen tog slut efter nästan fem år. Och hur man då kastar skuld på varandra och vem 
som anses vara skyldig till att det här kriget startar och vilka konsekvenser det fick […] 
för nazism och fascismen i Europa.  Och sen hur det sen ledde fram till andra världskriget, 
så man kan säga att första världskriget egentligen sådde ett frö till [en] massa andra 
händelser. 

Föredraget om första världskrigets orsaker och verkan går därefter över till 

händelsekedjan som leder till krigsutbrottet. Caroline befinner sig nu i den andra 

spalten på tavlan, den som har rubriken ”Händelse”: 

Caroline: Vad som händer nu da, det är att 28 juni 1914, så dödas en ärkehertig som 
heter Franz Ferdinand i Sarajevo i ett attentat … eh … och Sarajevo det var ju 
Bosniens huvudstad … och han dödas av en student, som hette Princip, och den här 
Princip han tillhör en organisation som heter Svarta handen. Och hur man betraktar 
Princip, det beror ju lite grann på vad man har för åsikt alltså, ofta i historieböckerna så 
brukar han kallas för terrorist, det finns andra säkert som vill kalla honom, vad vet jag, 
befrielsekämpe, nationalist eller hjälte, det beror ju lite grann på vad man tycker [...] 
förstås. Men terroristen Princip dödar Franz Ferdinand.  

Översikten fullbordas med en fråga som beskrivs som en undersökande uppgift för 

klassen. Visserligen, säger Caroline, var Franz Ferdinand en viktig person som 

tronföljare i Österrike-Ungern, men att detta attentat några veckor senare skulle leda 

till ett fullskaligt krig mellan Europas stormakter är osannolikt. Det måste finnas andra, 

bakomliggande orsaker till krigsutbrottet att undersöka. Vi kan notera att Caroline 

adresserar undersökningen till klassen som ett kollektivt handlande subjekt, en 

tolkningsgemenskap som även hon  – åtminstone retoriskt –  tillhör själv:  

Caroline: … då man pratar om första världskriget, då skulle man kunna säga så här, 
vad var det som startade kriget, och det [mordet på Franz Ferdinand] är den direkta 
orsaken eller gnistan liksom, men det ligger ju självklart massor med orsaker bakom det 
här […] Så det kommer att bli vår uppgift då, att titta på vad det var som låg bakom det 
här. 
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Begrepp med olika erfarenhetsgrunder:  från neokolonialism  till Bollywoodfilm  

Ännu verkar många av eleverna inta en lite avvaktande hållning till det som sägs på 

lektionen. Det är vad jag kan se ingen som antecknar något under Carolines föredrag 

om krigsbegreppets historiska utveckling. Vilhelm gömmer sin mobil under bänken 

och skickar sms. Och lite senare noterar jag att Henrik virar sin halsduk runt huvudet 

så att den ser ut som en ”burka” och att Joachim skrattar tyst ihop med honom medan 

Caroline talar. När Henrik sträcker på sig tror Caroline att han vill kommentera något. 

Det är den enda iakttagbara kontakten mellan Caroline och eleverna under 

föredraget. I detta läge – kanske för att hon märker att flera av eleverna inte riktigt 

verkar följa med – inleder Caroline undersökningsuppgiften av orsakerna med att 

fråga eleverna vad som menas med en koloni. Någonstans, säger hon, måste de ju 

börja sin undersökning: ”Hör ni, vad är en koloni för någonting?” 

Också denna, den andra begreppsdefinierande frågan under lektionen, visar sig 

snabbt kunna engagera flera av eleverna. Tillsammans bygger elever och lärare upp 

en bild av vad som menas. Isabelle säger att en koloni är ett landområde över vilket 

kolonialmakten förfogar: ”en bit i ett land som ägs av ett annat land”. När Caroline vill 

att hon ska utveckla detta svarar Isabelle att det handlar om att man har makten över 

detta område. Anna lägger till att det framför allt fanns ekonomiska motiv till att skaffa 

kolonier, exempelvis för att få tillgång till slavar. Men det kan också vara andra frågor 

som driver fram kolonisation, lägger Karina till. Att människor är katoliker i dagens 

Sydamerika är enligt henne ett tecken på kolonialismens följder och att religion kunde 

spela en roll som motiv. Niklas inflikar att kolonialismen kunde ha positiva följder: ”det 

behöver inte vara negativt för ett land att vara koloni”, området blir en del av ett större 

imperium och blir en del av västvärlden, även om det är lite oklart vad det skulle ha 

för fördelar, medan Isabelle fortsatt hävdar att kolonisationen skedde för att européer 

skulle få tillgång till ”naturtillgångar” och för att ”tjäna pengar”. Caroline summerar 

och understryker att det är fråga om makt: att kolonialmakten styr med militärmakt 

men att det visst kunde ge sådant som järnvägar och att det säkert fanns de som 

trodde att man hjälpte människor att bli frälsta genom missionärsverksamhet, ”man 

tror faktiskt att genom att missionera och att omvända, så räddar man dom till den 

rätta religionen och att komma till himlen och allt det där”.  

Via sina respektive B-språk kan eleverna i flera fall gemensamt urskilja forna 

kolonialväldens geografiska utbredning. Att Vietnam var en fransk koloni och att olika 

delar av Marocko både hört till Spanien och Frankrike är exempel på faktakunskaper 

som eleverna besitter. Att man i dag kan klara sig bra med engelska i Indien och 

Egypten beror på det brittiska kolonialväldet. ”E24” har en släkting i Quebec och 

kunskap om den franska närvaron i Nordamerika. Att USA var en före detta koloni till 

Storbritannien är en kunskap som finns i klassen. Men kolonisationsprocessernas 



189 
 

kronologi har klassen svårare för. Carolines fråga om vilken världsdel som sist 

erövrades av européer får hon besvara själv. Flera gissar att det handlar om Australien, 

andra säger ”Asien”. Samtalet avslutas med frågan om Australien som straffkoloni. Det 

är uppenbart att många av eleverna har goda förkunskaper här och Caroline och de 

elever som deltar i dialogen har roligt åt att nutida australier kan ha sina rötter hos 

straffångar.  

I sin summering av det man talat om tillägger Caroline att när det gäller de ekonomiska 

motiven, vet man i dag att de kanske inte spelade så stor roll som man trodde då, att 

det faktiskt också kunde handla om frågor som ”status”, något som hör samman med 

den tidens nationalism. Caroline avrundar nu elevernas exempel med att säga att 

intresset för kolonier också handlade om de industrialiserade ländernas intresse för 

att få ”avsättning” för sina industriprodukter. Hon understryker att det finns ett 

samband mellan det som står i tavlans vänstra spalt: industrialiseringen och 

koloniseringen hör ihop. Hon avrundar samtalet med att koppla ihop det med 

lektionens viktigaste tema, första världskrigets utbrott och den undersökningsuppgift 

hon formulerat åt sig och eleverna. Här understryker hon återigen att det inte går att 

hitta en enda isolerad orsak utan att det finns många som samverkar och förklarar 

skedet, det är ”massor med saker tillsammans liksom, som utmynnade i den stora 

katastrofen” och att det är tävlingen mellan Europas stormakter om kolonier som är 

en av de saker som ledde dit.   

Imperialism och neokolonialism i relation till livsvärlden  

När Caroline strax därpå frågar eleverna efter deras kopplingar mellan kolonialism och 

imperialism blir de däremot först tysta. Hon har visserligen talat om det brittiska 

imperiet och att en fjärdedel av världens befolkning hörde dit vid den här tidpunkten, 

men någon närmare förklaring än att det hör ihop kolonialismen verkar eleverna inte 

kunna göra. Syftet med frågan är – kommer det att visa sig – att förbinda det som 

hände då med hur det ser ut i dag. Till en början låter Caroline lite förvånad över 

elevernas tystnad. Begreppen koloni och kolonialism hade de tydligen lättare för. Men 

sedan säger hon att det kanske beror på att uttrycket inte längre används allmänt 

bland ungdomar för att förklara hur världen ser ut. Kanske tänker hon på sin egen tid 

som ung då det inte var ovanligt att förklara Vietnamkriget som en del av ”USA-

imperialismen”. Det blir alltså andra gången den här lektionen som Caroline tar upp 

skillnaden över tid vad gäller begreppens betydelse:   

 Caroline: Imperialismen hör ju ihop med kolonialismen egentligen […], på vilket sätt då? 

[Ingen elev svarar, det blir tyst några sekunder, några elever skrattar till och någon säger 

”vet inte”] Har ni aldrig tänkt på, har ni inte hört liksom [förvränger rösten något] 

”imperialistiska stater”. Det är inte er generation, liksom. 
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Att Caroline har rätt i antagandet att det är en skillnad inte bara i fråga om 

förkunskaper av innehållsbegrepp utan också i livsvärldsliga erfarenheter i olika 

generationer blir tydligt när man strax därpå också kommer in på begreppet 

”neokolonialism”. Det fortsatta samtalet visar att det i klassrummet inte sällan 

förekommer lärprocesser på flera olika plan samtidigt. På de följande sidorna återges 

den fortsatta dialogen i sin helhet men interfolieras av mina tolkande kommentarer:  

Caroline: I dag talar man [… ] om neokolonialismen […] vad kan det vara då? Som vi 
har i dag. [Ingen elev svarar] Nu blir det svårt. Det är ju fortfarande så… tycker ni, tror ni 
att alla länder har lika mycket att säga till om i världen?  
Pojke: Nej. 
Caroline: Nej, det är fortfarande så att dom här beroendeförhållandena som skapades 
under kolonialtiden finns ju fortfarande kvar. Alltså, vilka länder idag är det som är 
fattiga i världen till exempel?  
Pojke: Tchad.  
Caroline: Tchad. Varför då? [Man hör ett svagt mummel]. Det är ofta före detta, före 
detta kolonier, just det här beroendeförhållandet som skapas vid den här [...] tiden lever 
kvar. Mm. 
Katarina: Var [stavar sig igenom ordet, hon gör anteckningar från tavlan nu] im-pe-ria-
lism, ett land som har inflytande på ett annat? 

Det finns minst tre samtidiga verksamheter i klassrummet här. Katarina tillhör de 

elever som ofta skriver av tavlans innehåll men har troligtvis först nu, en bra bit in i 

den här lektionen kommit på att hon ska göra det. Hon koncentrerar sig, trots att den 

talade klassrumsdiskursen delvis har lämnat det bakom sig, fortfarande på att söka 

tillgodogöra sig en lexikalisk förklaring till det historiska innehållsbegreppet på tavlan. 

Caroline håller i samma ögonblick på att försöka finna ett tydliggörande samband, ett 

belägg för historisk kontinuitet om det man talar om. Hon vill visa att kolonialismen 

och imperialismen kan förklara varför vissa länder är fattiga i dag. För att tydliggöra 

tar hon hjälp av ännu ett historiskt innehållsbegrepp, ”neokolonialism” och frågar 

efter exempel på fattiga och inflytelsesvaga länder i dag. Med frågans konkreta sida 

inträder en tredje aktivitet, att exemplifiera fattiga länder i världen. En av pojkarna 

svarar ”Tchad”. Därmed uppkommer också nya spår att reda ut. I den fortsatta 

dialogen kan vi lägga märke till hur sådana parallella aktiviteter kan leda till allt vidare 

associationsbanor även om Caroline hela tiden försöker föra eleverna tillbaka till ett 

gemensamt huvudspår. Efter att i förbifarten ha bekräftat Katarinas definition av 

imperialism introducerar Caroline sålunda ytterligare ett historiskt innehållsbegrepp, 

”kulturell imperialism”. Troligen är syftet att på ett annat och i elevernas vardag 

iakttagbart sätt visa på sambanden mellan den förflutna, koloniala eller imperialistiska 

epoken och dagens värld; nu bidrar också eleverna med egna erfarenheter till 

samtalet. Det blir många som vill kommentera eller göra inlägg nu:  

Caroline: Ja, absolut [bekräftelsen på Katarinas fråga om imperialism]. Hör ni, på vilket 

sätt, hysch, hysch, man kan ju tala om kulturell imperialism eller kolonialism. Vad kan 

det betyda då? [Tystnad några sekunder] Kan man få ett exempel på det? Eller sånt vi 
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gör som har ursprung i ett annat land, nåt som sker över hela världen där man liksom 

exporterar sin… kultur eller vanor eller nånting. Ja? [Ger ordet till Love.]  

Love: Typ som i helgen. Är det inte lite av sånt? 

Caroline: Jo, absolut, få höra!  

Love: Halloween. Det är så här högtid.  

Caroline: Halloween? Jaa, vad är det för, vad är Halloween, vad är det för… kultur 

liksom? 

Love: Den kommer från … USA. [---] 

Caroline: Ja, absolut, kommer från USA. Vad är det för helg här, egentligen, som folk…? 

Love: Det är väl allhelgona, liksom som ...  

Caroline: Ja, allhelgonahelgen är det här.  

Anna: Caroline! Min pappa snackar en hel del om att Halloween egentligen, han tror att 

det egentligen kommer från … Irland, från början. Det är liksom, det är en amerikansk 

grej men att det har sitt ursprung i Irland.  

Caroline: Ja, alltså, det är mycket möjligt, och det skulle inte vara så himla konstigt, varför 

då? 

Anna: Vet inte. 

Caroline: Varför skulle den ha spridits från Irland till USA? 

Anna: Har det med kolonier att… 

Caroline: En jätteutflyttning av irländare till Amerika, den har väldigt stor irländsk 
befolkning. Det är en annan grej som händer då på 1800-talet, alltså, miljontals människor 
som flyttar från Europa till USA och förde med sig sin kultur, självklart. Så Irland, USA 
och tillbaka till oss då ... ra.. Ja? [Ger ordet till Niklas som räcker upp handen.] 
Niklas: Jag tror det är så här med … Halloween, allhelgona, det kan man typ leda bak till 

medeltiden. Alltså det är nu, okej, nu har det blivit värsta så här festen och allting, ja… 

men … det är typ sagor om döden och så. Dom kom ju på medeltiden. 

Här glider samtalet alltså över till att handla om att söka samband mellan 

kulturuttryck i det förflutna och i nutiden över huvud taget. Caroline bekräftar och 

uppmuntrar visserligen elevers allmänna associationer till det förflutna, bland annat 

genom att själv tala om 1800-talets migration. Det öppna förhållningssättet stimulerar 

också en del av eleverna till att koppla det förflutna till samtiden och det är rimligen 

en del av målsättningen med samtalet. Men det är sambandet mellan kolonialismen i 

det förflutna och fenomen i vår egen tid som är det centrala. Den kommersiella sidan 

av Halloweenfirandet blir en tråd att försöka ta fasta på för att styra in elevernas 

tankebanor åt detta håll: 

Caroline: Mm. Men det som är nytt med Halloween är väl det här kanske väldigt 
kommersiella i det hela, till exempel. Tänker på en annan sak, som vi käkar väldigt ofta 
och mycket och över allt i världen var man än kommer i världen så kan man spana efter 
dessa inrättningar, vad kan det vara? 
Angelica: Pasta.  
Caroline: Va, pasta? Ja, kan det vara, men jag tänkte på nåt annat.  
Flicka: Sushi? 
Caroline: Ja […]. Jag vet inte.  
Nora: Alltså, som har med Halloween att göra? 
Caroline: Nej, inte som har med Halloween att göra, nej, sånt som folk, folk smackar i 
sig liksom.  
Flicka: Choklad? 
Pojke: Hamburgare? 
Caroline: Vilken typ av hamburgare är det?  
Flicka: Mc Donalds.  
Caroline: Mc Donalds. Nästan var man än kommer kan man ju hitta en Mc Donalds, 
eller hur? Det är ju… är det nån liksom typ av imperialism [skratt]? Kan det vara det? 
Pojke [tyst för sig själv]: Mc Donalds-imperialism?  
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Flicka: IKEA … nej ….? 
Caroline: Nej … jag vet inte …. 
Isabelle: IKEA finns överallt. 
Caroline: IKEA finns överallt, ja.  
Henrik: [i bakgrunden, konverserar med sina bänkgrannar] Ikeas mat är asgod.  
Caroline: När man kollar på film, hysch… när man tittar på film, vad kollar ni på för 
filmer? Från vilket land kommer dom ifrån, mest? 
Katharina: Det är väl USA.  
Caroline: USA… 
Pojke: Frankrike. 
Caroline: Frankrike [ett allmänt mumlande samtal bryter ut kring filmer och musik]. 
Musik… ja, men ni ser vissa länder har fortfarande så att dom … dominerar andra 
väldigt mycket alltså, så är det ju. Ja? [Ger ordet till Niklas] 
Niklas: Det där med film, det är ganska intressant att … typ i Indien, i Bollywood, det 
har, det har ju blivit stort, så att det är väldigt många amerikanska Hollywoodregissörer 
och så, som flyttar hela produktioner till Bollywood, för det är billigare och dom kan 
bygga precis lika bra grejer. Så det är ganska intressant, Indien, en gammal koloni som 
håller … liksom ja, slår ut nästan … ja, världens typ största filmproducent. 

Klassrumsdialogen börjar alltså i Carolines fråga om neokolonialism och slutar i Niklas 

referenser till indisk filmproduktion. Samtalet speglar troligen inte bara en skillnad i 

begreppsförståelse mellan lärare och elever utan tycks också kunna reflektera 

betydande skillnader i associationer till fenomen i livsvärlden. Det är rimligt att tänka 

att Caroline utgår från en förståelse av USA:s och västvärldens nuvarande övertag i 

världen medan de elever som deltar i dialogen hämtar kunskaper från erfarenheter 

av en föränderlig och globaliserande värld där kulturella impulser tycks kunna ha flera 

riktningar: japansk sushi, amerikanska hamburgare, IKEAS köttbullar och indiska 

filmer är alla jämförbara som objekt på en internationell varumarknad i elevernas 

utsagor. 671  

Medan Caroline tydligare ger uttryck för förbindelser bakåt mot den historiska 

utvecklingen av västvärldens dominans, hon talar om vad som ”fortfarande” gäller, 

verkar de elever som yttrar sig i högre grad tala om ett nu som visserligen har trådar 

bakåt, men som är mer inriktat på framtiden. När Niklas säger att Indien nu har 

förvandlats från ett kolonialt investeringsobjekt till ett globalt produktionssubjekt – 

också i kulturindustrin – är det tecken på att han tagit till sig delar av stommen i en ny 

berättelse om samband mellan det förflutna, nuet och framtiden. Visserligen finns 

tanken att fattiga länder och ett kolonialt förtryck också representerad bland elever i 

klassen. Det märks i Annas och Isabelles tidigare inlägg. Men att amerikanska 

hamburgare och filmer ändå har svårt att fungera som symboler för den västerländska 

dominansen i den här klassen verkar däremot stå klart. Till dels kanske det beror på 

att de inte uppfattar denna dominans, kanske också på att det är en del av vardagen 

som är svår att få syn på eftersom den helt enkelt är så vanlig. Men också på att många 

                                                      
671 Jfr Hylland Eriksen (2014) s. 5–13.  
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elever uppenbarligen har referenser till andra globaliserande tendenser i det 

begynnande 2000-talets medvärld.  

Patriot och främlingsfientlighet: lektionen avslutas med en läxa om nationalism   

Lektionen avslutas med att läroböcker och en kopia med ett kapitel ur en 

kompletterande lärobokstext delas ut. 672 Eleverna får kopietexten i läxa och i uppgift 

att fundera på vad som menas med innehållsbegreppen nationalism och imperialism:   

Caroline: Ni ska kunna berätta ... vad imperialism och nationalism är för någonting, och 

ni ska kunna ge ett exempel på båda dom här sakerna. Okej? Det är läxan. Det är läxan 

till torsdag, och då blir det muntligt förhör.  

De texter som klassen fått i läxa är informationstäta. Caroline använder lektionens 

sista minuter till att försöka göra eleverna uppmärksamma på detta och att reda ut 

några av de begrepp som är centrala i böckerna. Hon talar om Tysklands och Italiens 

enande som exempel på 1800-talets nationalism och stannar sedan upp lite längre vid 

situationen på Balkan. Hon frågar om eleverna har hört talas om ”ottomanska riket” 

och om ”slaver”. Det förstnämnda är det ingen elev som kan eller vill säga något om, 

men den här lektionen är Niklas mycket aktiv och han kopplar den sistnämnda frågan 

till sina förkunskaper om situationen i det forna Jugoslavien på 1990-talet. Han 

nämner Bosnien, Serbien och Kroatien:  

Niklas: Jag tror det var dom tre länderna som hade typ olika religioner, eller det är nåt 
sånt, och sen på grund av det, så … och så har dom haft lite så här otur med konstiga 
ledare som har velat slåss och … det komiska i det, det bor liksom serber i Kroatien och 
tvärtom.  

Caroline utvecklar Niklas svar genom att koppla förekomsten av olika religioner till en 

mycket snabb överblick över osmanska riket och Turkiet och de ”befrielsekrig” som 

utspelade sig på Balkanhalvön under 1800-talet. Hon avrundar med att säga att det 

med tanke på att området hade en så lång och komplicerad historia knappast var 

särskilt förvånande att det var där den händelse skedde som skulle utlösa första 

världskriget. Introduktionen av läxan handlar också om begreppen nation och 

nationalism med utgångspunkt i den kopierade lärobokstexten. Caroline försöker 

hinna med en sista begreppsdefinition:  

Caroline: Alltså det [texten] börjar med 1800-talet, [...] och det börjar med att berätta 
vad en nation är för någonting, och vad är det nu då? Oskar?  
Oskar: En nation? 
Caroline: Yes.  
Oskar: Ett land. 
Caroline: Ett land ... kan man säga. Eh ... och då skriver man så här till exempel [läser 
högt ur lärobokstexten] ”Under 1800-talet så krävde allt fler att varje folk skulle ha 
ett eget land, en nation. Människor som hade gemensam kultur och historia, 
samma språk och samma religion skulle ha rätt till ett eget land. De här tankarna 

                                                      
672 Hildingson & Hildingson (2003) respektive Sjöbeck & Melén (1995) s. 18–19, 34–35.  
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kallades för nationalism”673  Hör ni, är nationalism, är det ett fult ord, liksom? Om man 
säger att man är nationalist till exempel, är det nånting som … 
Katarina: Det har ofta en ganska dålig klang. 
Caroline: Tycker ni… det har lite dålig klang, eller hur? Måste det ha det eller? [Flera 

röster, svagt: ”nej”, några flamsar]. 
Anna: Det behöver inte vara att man är fientlig mot andra, det kan bara vara att man att 
gillar sitt land, liksom.  
Vilhelm: Man kan ju typ kalla sig själv patriot. 
Caroline: Patriot? Nej, det alltså det har ju ... vad associerar man till när man hör 
patriot?  
Vilhelm: Främlingsfientlighet.  
Caroline: Främlingsfientlighet, självklart. 
Henrik: Va? 
Caroline: Så är det ju. Nej, men … vi ska försöka dra ner här lite grann [syftar 
antagligen på flickorna som flamsar]. Det är väl så att överdriven nationalism, hör ni, 
hysch, hysch, hysch, det är ju om man till exempel om man själv tycker att man är 
bättre än andra, eller att man … ska ha fördelar. 

Strax därpå slutar lektionen, tiden har runnit iväg, längre hann man inte i dag. Men 

den avslutande sekvensen om läxan visar också hur den samtidshistoriska 

referensramen gör sig gällande i klassrummet här, alldeles innan de ska avsluta 

lektionen. I Carolines dialog med eleverna framkommer flera olika uppfattningar 

samtidigt. Citatet ur lärobokstexten understryker liksom dialogen tidigare 

nationalismen ur ett utpräglat 1800-talsperspektiv: texten är starkt inskriven i det 

förflutna genom bruket av dåtidstempus; den handlar om vad som gällde då, vilka 

framtidsperspektiv människorna ”hade” på den tiden, att tankarna ”kallades” 

nationalism. Kravet på ett ”eget land, en nation” framställs som ett krav som ”allt fler” 

hade och som något som var självklart, nästan som en naturkraft med utgångspunkt i 

gemensamma historiska identiteter.  

Den ”överdrivna” nationalismen ”har dålig klang”  

Att det idag finns andra synsätt står samtidigt klart: Katarina framhåller att 

nationalism kan ha en ”dålig klang” medan Anna ger uttryck för positiva värderingar 

av vad som skulle kunna kallas en mer banal nationalism och som består av att man 

”gillar sitt land”. Det är i sammanhanget oklart vad Vilhelm vill säga med sin replik om 

att man kan ”kalla sig själv patriot”. När Caroline så bestämt avvisar begreppet anger 

han ”främlingsfientlighet” som den association han får. Här är det sannolikt att 

högerextrema krafters medvetna användande av begreppet patriot spelar in och 

påverkar det som sägs.674 Caroline och eleverna hinner inte reda ut detta nu. Här är 

man under denna lektion emellertid som allra närmast den primära historiska fråga 

som Caroline vill att eleverna ska kunna besvara genom sina studier i historia denna 

                                                      
673 Sjöbeck & Melén a.a. s. 18. 
674 Begreppet patriot har använts av ”vit-makt”-rörelser och nazister sedan 1980-talet, något som blev 
särskilt tydligt under 2000-talets första decennium. Åren runt 2009 spred exempelvis den nazistiska 
organisationen SMR (Svenska motståndsrörelsen) en klistermärkeskampanj, inte sällan i skolor, för sin 
webbplats www.patriot.nu, nedlagd sedan 2015. Se Lööw (2015). 
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termin. När Caroline summerar samtalet drar hon sålunda en tydlig gräns mellan det 

som hon kallar ”överdriven” nationalism och den slags vardagliga och icke-aggressiva 

nationalism som Anna talade om. Den definition som lärobokstexten ger utgör alltså 

en tredje form där den 1800-talsmässiga nationalismens ideologiska byggstenar om 

”folk”, ”nation”, ”land”, ”kultur” och ”historia” presenteras mer som fakta än som 

historiska konstruktioner. Detta motsvarar det jag i inledningskapitlet beskrev som 

”metodologisk nationalism” med rötterna i en statscentrerad historiografisk tradition 

från 1800-talet. Det är också känt att detta i hög grad kan prägla just lärobokstexter.675  

Att erfara det förflutna: en första summering ur lärar- och elevperspektiv  

Redan i den första lektionens hälsningsfraser mellan Caroline och hennes elever är 

det möjligt att lägga märke till några drag som knyter an till aktiviteten att erfara det 

förflutna inom ramen för en skolundervisningssekvens i historia. Replikskiftet om 

vardagens vedermödor efter novemberlovet kan naturligtvis betraktas som en högst 

trivial händelse utan andra betydelser för elever och lärare än att det bidrar till en god 

ton och arbetsgemenskap. Men här kan vi också lägga märke till att Caroline först 

sätter det vardagliga tidsmedvetandets moral i centrum: det man gjorde – eller inte 

gjorde – i går påverkar hur det är i dag och kan underförstått utöva inflytande också 

över morgondagen: den som vänt på dygnet och varit vaken sent på kvällarna blir trött 

de följande dagarna. Omvärldens omedelbara förflutna, det som går att sätta i 

relation till minnet av egna upplevelser står ännu i centrum för Carolines och hennes 

elevers samtal innan det rör sig in över de större och mer abstrakta tidsrymderna. 

Övergången mellan den första vardagliga dialogen om novemberlovet och 

historieundervisningens innehåll sker också till en början med hjälp av referensramar 

som befinner sig i mer direkta tidsskikt. Det första momentet på lektionen handlar om 

vad man ska läsa under årskursen. När Caroline sedan talar mer i detalj om innehållet 

i ”nians kurs” finns det emellertid en parallell i resonemangen om det förflutnas 

betydelse för framtiden mellan den näraliggande, vardagliga historien i klassrummet 

och den ”stora” historien. Det som hände i början av 1900-talet har en direkt 

betydelse långt fram i tiden, kanske ända in i vår egen tid. Det finns visserligen inget 

som tyder på att det är en avsiktlig handling från Carolines sida att sätta vardagens 

då-nu-sedan i relation till historieämnets tre temporala dimensioner denna tidiga 

novembermorgon. Men det kan inte heller uteslutas att det är Carolines långa 

erfarenhet som historielärare som ligger bakom hennes sätt att länka vardagens ”lilla” 

och pågående historia med den ”stora” historien på det här sättet.   

                                                      
675  Berger & Conrad (2015) passim; Nordgren (2006) s.  201–204.  
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Ur elevernas perspektiv finns också ett uppenbart behov av att kunna överbrygga 

skillnader mellan å ena sidan historiekursens allomfattande 1900-tal och å den andra 

sidan tillvaron i klassrummets mikrohistoriska värld. Historieklassrummet är till för att 

visa upp kunskaper, intresse och engagemang i den världshistoriska utvecklingen men 

också en plats där man kan försova sig, tänja på regler och gränser, leka burka och 

skicka sms utan att det märks. Det blir också en plats där elevernas vardagsreferenser 

till halloweenfirande, sushi, Ikeaköttbullar och Bollywoodfilmer förefaller stå ganska 

långt från den pågående globala finanskris som Caroline vill lägga till grund för 

undervisningsberättelsens primära historiska fråga. Kopplingen mellan 

främlingsfientlighet och ”överdriven” nationalism är emellertid något som också 

eleverna tycks ha kännedom om. Här finns sålunda en mötesplats mellan elevernas 

av allt att döma relativt trygga värld och de frågor om våld och katastrofer som 

historieundervisningen nu aktualiserar. Att också abstrakta begrepp som kolonialism 

kan ge konkreta och tydliga tecken i form av exempelvis språkhistoriska spår eller 

fattigdom i före detta kolonier är också något som den första lektionen har visat.   

 

Lektionen har därmed rört sig över hela den ”historiedidaktiska spelplanen”: den har 

handlat som sådant man minns på egen hand eller genom familjerna, om kausala 

resonemang och begreppshistoria, den har tagit ”världshistoriska” grepp och den har 

aktualiserat nationalstaten som objekt för historien.  

 

҉ 

En analys av undervisningsberättelsens form och innehåll  

Innehållsligt har den första lektionen kretsat kring några övergripande drag i en 

världshistorisk exposé över tidrum med stor spännvidd: från 1800-talets Zanzibar till 

samtidens Afghanistan och Indien men också några referenser till Sverige i nutid. 

Tyngdpunkten har emellertid varit på begreppen kolonialism, imperialism och 

nationalism, det som också blir elevernas läxuppgift. Mönstret med tavlans stödord, 

lärargenomgångar, klassrumsdialoger, begreppsutredningar och inläsning av 

läromedelstexter är något som kommer att upprepas men också varieras och 

förändras i de följande lektionerna. För att komma vidare i undersökningen behöver 

den första kontakten med klassrummets historieämne fördjupas med hjälp av en mer 

samlad analys av det förflutnas representationer i undervisningens 

kommunikationsformer och innehåll.  
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Lektionernas kommunikationsformer: lärarstyrt och elevinteraktion  

Även om de flesta av lektionerna tidsmässigt domineras av Carolines tal blir hennes 

genomgångar aldrig längre än tio minuter innan hon ställer någon fråga till eleverna 

– eller de själva spontant bryter in med frågor eller kommentarer.676 Ett 

genomgående intryck från dokumentationen är att Caroline medvetet bjuder in elever 

till nya dialoger när hon märker att hon tappar kontakten med klassen under sina 

föredrag, så som vi såg att hon gjorde under den första lektionen. Vid två tillfällen 

säger Caroline också till eleverna att hon själv tycker hon talar för mycket när hon 

närmar sig eller tycks ha överskridit en sådan gräns på en lektion.677 Att klassrummet 

inte kan beskrivas som monologiskt och att interaktionen mellan Caroline och hennes 

elever ofta är omfattande framgår också på andra sätt. Bilaga 3 och 4 visualiserar 

samtalsmönstren i klassrummet under den lektion som har största antalet deltagande 

elever respektive den som har det lägsta.678 Det är visserligen en del av eleverna som 

talar oftare än andra under lektionsserien som helhet: den som talar mest har 84 

repliker i det transkriberade materialet medan den som talar minst endast yttrar sig 

vid två tillfällen under de 13 lektioner som föregår de tre skrivningslektionerna.679  

Elevernas egna utsagor om undervisningen bekräftar också bilden av lektioner där 

Caroline talar mycket men samtidigt bjuder in elever att delta. Enligt svaren på den 

första enkäten, som genomfördes innan undervisningen startade, hävdar många 

elever att en stor del av historieundervisningen brukar bestå av lärarens berättelser 

eller genomgångar.680 Enkätmaterialet visar också att många av eleverna uppskattar 

detta arbetssätt: 23 av de 26 elever som deltog i den andra enkäten – efter 

undervisningens slut – tyckte ”mycket” eller ”väldigt mycket” om sin lärares 

”berättelser och muntliga genomgångar” under arbetet med första världskriget och 

mellankrigstiden, den högsta siffran vad gäller arbetssätten under höstterminens 

studier i historia.681 I flera av intervjuerna återfinns också tydligt positiva uttalanden 

                                                      
676 Det längsta av Carolines föredrag håller hon under lektion 7, men också denna monolog, som klockas 
till omkring 30 minuter, interfolieras av hennes frågor till elever och elevers frågor till henne. Lektion 7 
är också den lektion som har flest antal lärar-elevinteraktioner av alla, se bilaga 4. De längsta helt 
”oavbrutna” föredragen är omkring åtta minuter långa.  
677  Ljudupptagning, lektion 2, 2009-11-05 och lektion 8, 2009-11-20. Det är också något som Caroline 
tar upp i den andra intervjun, Ljudupptagning, intervju 2 med Caroline, 2010-01-19.  
678 Av dessa bilagor kan vi också se och att dialogerna framför allt är mellan läraren och eleverna och 
mindre ofta eleverna emellan.   
679 Se bilaga 5.  
680 Elevenkät 1, fråga 6. 
681 Elevenkät 2, fråga 3. 



198 
 

om Carolines sätt att undervisa.682 Att detta innebär att eleverna måste vara aktiva 

med orsaksförklaringar på lektionerna värdesätts i en av intervjuerna:  

Tomas: Jag tycker att Caroline är jättebra på att få med det här att det inte bara är årtal 

...  

Isabelle: Ja, det tycker jag också… 

Tomas: … hon går längre… hon går mycket djupare än … vad andra lärare gör… eller 

dom förra lärarna vi har haft. Då är det mycket så här, han dog… [Isabelle och Erika 

skrattar] … 

Isabelle: Och inga frågor på det liksom… 

Tomas: … och det här är så här: varför hände det här? Vad är bakgrunden? Man måste 

tänka till mycket mera och det tycker jag är jättebra.683 

Den vanligaste kommunikationsformen i klass 9x är vad klassrumsforskare kallar det 

”lärarstyrda klassamtalet”.684 Jag har för att understryka elevernas medverkan valt att 

använda den mer neutrala termen ”klassrumsamtal”. Det har inte bara att göra med 

att elevernas kvantitativa deltagande är stort, utan går också tillbaka på 

avhandlingens grundläggande antagande om att historieundervisning kan betraktas 

som en historiekulturell yttring, där olika historiebruk möjliggörs för deltagarna. 

Antagandet innefattar också att det är möjligt för elever att ibland inta en berättarroll 

men också att elever genom sina lyssnarpositioner – eller i avvisande av berättelser – 

kan påverka delar eller helheten.685  

Många olika kommunikationsformer vid sidan av klassrumssamtalen  

Som framgår av tabell 6.1 består emellertid undervisningen av många andra 

kommunikationsformer där eleverna individuellt och tillsammans med sina 

klasskamrater agerar och där deras aktiva medverkan avkrävs mer formellt. Inte minst 

den tre timmar långa avslutande ”essäskrivningen” är ett tydligt exempel på detta. 

Att flera av de elever som yttrar sig minst i den talade klassrumsinteraktionen faktiskt 

skriver de längsta svaren på skrivningen vidgar förståelsen för elevernas medverkan i 

undervisningsberättelsen som helhet.686 Ett annat exempel på detta är de 

gruppuppgifter som genomförs på lektion 2, 5, 6, 7 och 12. Här kommer också de 

elever som mer sällan yttrar sig i helklassituationer att ta del i undervisningens 

gemensamt framställda meningskonstruktion.  

  

                                                      
682 Ljudupptagning, elevintervju 3, 2009-12-01; elevintervju 4, 2009-12-03; elevintervju 5. 2009-12-07. 
Något mer kritiska synpunkter finns i elevintervju 1, 2009-11-09.  
683 Ljudupptagning, elevintervju 4, 2009-12-03.  
684 Aukrust (2003) s. 168. 
685 Termen ”klassrumssamtal” är också med en snarlik argumentation något som används i 
sociokulturella lärandeteorier för att understryka elevers medverkan, jfr Aukrust (2003) s. 178–186. 
686 Detta framgår om man jämför bilaga 5 med bilaga 6 . 



199 
 

Tabell 6.1 Lektionernas innehåll och kommunikationsformer 

 

Två delberättelser, få tidrum, få aktörer, nästan inga kvinnor  

Av tabell 6.1 kan vi se att undervisningsberättelsen består av tretton lektioner som 

föregår de tre då eleverna genomför skrivningen. Där framgår också att den sjunde 

lektionen, som behandlar Versaillesfreden, utgör en mittpunkt så att lika många 

lektioner ägnas åt första världskriget som åt mellankrigstiden. Men lektion 7 är inte 

bara en kronologisk mittpunkt i lektionsserien utan bildar också en tematisk 

vändpunkt. Att det är den andra delen av lektionsserien som Caroline finner mer 

intressant framgick av intervjuerna. Hon säger det också direkt till eleverna:  

Caroline:  … och nu är jag väldigt partisk här – för det är ju den som jag tycker är den 

intressanta nämligen, och det är ju den man brukar kalla mellankrigstiden, när man får, 

vad ska man säga, … den här extrema utvecklingen i Europa med … där demokratin 

misslyckas kan man säga, man får nazismen i Tyskland, och fascismen i Italien… och vi 

får ja, hela Förintelseproblematiken.687 

                                                      
687 Ljudupptagning, lektion 2, 2009-11-05. Ett liknande uttalande återkommer också på den nionde 
lektionen. Ljudupptagning, lektion 9, 2009-11-23.  
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Hänvisningen till demokratins problem är ett viktigt argument för historisk betydelse 

och antyder undervisningsberättelsens primära historiska fråga. Argumentet förstärks 

också genom en hänvisning till Förintelsen, en narrativ förkortning som Caroline har 

goda skäl att anta att eleverna redan har både referentiell och symbolisk kunskap om.  

Men det finns också några karakteristiska, innehållsliga skillnader mellan den del av 

undervisningsberättelsen som handlar om första världskriget och den som handlar 

om mellankrigstiden. Medan de första lektionerna domineras av olika stater som 

aktörer är det ett fåtal enskilda politiker och makthavare som är framträdande i den 

andra. Lite förenklat kan man beskriva det som att staterna blir huvudpersoner i 

undervisningsberättelsens första del medan enskilda politiska ledare ikläder sig den 

rollen i den andra. Ett tydligt exempel på staternas dominans i den första halvan av 

undervisningsberättelsen är den text som eleverna får i läxa under den första 

lektionen. I den omnämns förutom Garibaldi och Bismarck endast ”påven” som 

enskild aktör, i övrigt är det uteslutande stater som är aktörer. För att illustrera detta 

kan ett kort utsnitt ur denna text jämföras med ett lika kort citat ur en lärobokstext 

som klassen har i läxa till lektion 9 och som handlar om Mussolini, se figur 6.3. 

 

Kungariket Sardinen ledde kampen för 

enandet. Det fanns några stater som inte 

ville enas med Sardinen, till exempel 

kungariket Neapel i söder och Kyrkostaten 

i mellersta Italien, där påven styrde. Det var 

ganska stora och mäktiga stater och de 

tyckte inte att de hade något att vinna på 

ett enat Italien. Andra länder utanför Italien, 

till exempel Frankrike, var också emot att 

Italien skulle var också emot att Italien 

skulle enas.688 

Mussolini drömde om att skapa ett 

imperium, ett kejsardöme, lika mäktigt 

och omfattande som de antika 

romarnas. Det skulle han göra i Afrika. 

Han hade redan två kolonier i Östafrika, 

Eritrea och italienska Somaliland. Nu 

skulle han binda samman dem genom 

att erövra Abessinien, som Etiopien 

hette på den tiden. 1935 anföll han och 

efter några månader stod han som 

segrare.689 

Figur 6.3 Staten respektive ” ledaren” som aktör i geopolitiska läroboksnarrativ  

 

Medan stater kan uttrycka vilja och åsikter i det första fallet är det ledaren som tänker 

och planerar i det andra. Men i båda texterna finns samma betonade intresse för 

geopolitik. Historien är en berättelse om staten och dess territorium.  

  

                                                      
688 Sjöbeck & Melin (1995) s. 18.  
689 Bergqvist el al (1999) s. 26. 
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Kvantitativ översikt: Tyskland och Hitler, nästan inga kvinnor, lite om Sverige  

En översiktlig kvantitativ innehållsanalys av förekommande geografi- och 

personnamn i läromedel och på lektioner ger också en tydlig fingervisning om  

undervisningsberättelsens fokus på stater och politiska ledare. Av bilagorna 7 A-D kan 

vi se hur elevernas läromedel och klassrumssamtalen under lektion 1–13 uppvisar 

relativt stora likheter. När det gäller de geografiska beteckningarna är det tydligt att 

Tyskland dominerar både i elevernas huvudlärobok och i klassrum. Vi ser också hur 

första världskrigets händelseförlopp ger avtryck. Att Sverige har en liten plats i såväl 

läromedel och på lektioner står också klart.690 Då det gäller identifierade personnamn 

är Hitler den överlägset mest omnämnda personen både i läromedlen och på 

lektionerna. Nära hälften av de drygt 450 omnämnandena berör honom, något som 

kan jämföras med Mussolini som är nummer två med nästan 90.691 Att dessa två får 

sådant genomslag beror delvis på att en av de extra texter som eleverna får tillgång 

till som kopior ur andra läroböcker handlar om de båda ledarna och att en av 

lektionerna i hög grad kommer att handla om Hitler och hans väg till makten.692 På 

tredje plats kommer Franz Ferdinand som sammanlagt omnämns vid 18 tillfällen, så 

gott som alla på lektionerna.693  

Av alla personnamn som nämns tillhör nästan samtliga (över 90 %) den tidens 

maktelit: militärer, kungligheter och politiska ledare.694 Att alla dessa är män är kanske 

inte förvånande. Men också i övrigt är det endast några få kvinnor  som är omnämnda 

(eller möjliga att identifiera som individer) i läromedlen.695 Under lektionerna nämns 

inte en enda kvinna vid namn.696 En analys av bildmaterialet i de läromedelstexter 

som eleverna har tillgång till ger ett liknande resultat. Av sammanlagt 56 illustrationer 

föreställer sammanlagt 28 (50 %) män, varav 6 bilder föreställer Hitler och lika många 

Mussolini. Kvinnor förekommer tillsammans med män på sammanlagt 8 bilder medan 

det endast finns 2 bilder (4 %) som föreställer enbart kvinnor, en är ett konstverk och 

en är en affisch som uppmanar till ekonomiska bidrag för en nazistisk 

                                                      
690 Bilaga 7 C och 7 D.  
691 Bilaga 7B. 
692 Bergqvist et al (1999) s. 24-27, 36–48. Lektion 11, 2009-11-27.  
693 Bilaga 7B. 
694 Bilaga 7B. I läromedlen är det två attentatsmän: Gavrilo Princip och Marinus van der Lubbe i 
Hildingson & Hildingson (2003) s. 460 och s. 489 som bryter mönstret. I klassrummet är förutom 
Princip enda undantaget Darwin, som man kommer in på då socialdarwinism diskuteras. 
Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20. 
695 ”Mussolinis älskarinna [...] Clara [Petacci]” i Bergquist  et al (1999) s. 24; ”Kronprins Franz Ferdinands 
[...] hustru [Sophie Chotek]” och ”Tamara [de Lempicka]”, båda i Hildingson & Hildingson (2003) s. 460, 
485. Dessutom förekommer i en text några i stort sett anonyma kvinnor, se bilaga 7B, anm. 2.  
696 Bilaga 7B. 
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mödravårdsorganisation. Det finns lika många kartor (10) som bilder på kvinnor även 

om man räknar in de bilder där män och kvinnor uppträder gemensamt.697  

Historiska innehållsbegrepp visar en större bredd  

Det finns  emellertid  en del som talar för att den kvantitativa analysen av innehållet 

endast säger en del om undervisningsberättelsens karaktär. Av intervjuerna i det 

föregående kapitlet framgår att historien ska begripliggöras enligt Carolines 

ämnesuppfattning och att kausala resonemang är en av de viktigaste uppgifterna. 

Undervisningen förmedlar alltså enligt denna intention inte i huvudsak detaljer som 

eleverna ska lägga på minnet. Caroline understryker detta då hon i den första 

lektionen säger till eleverna att huvudsaken är att eleverna får ”ett hum” om 

händelseförloppet och att de lär sig att använda ”begreppen”.  

Vid en närmare analys visar det sig att de begrepp som Caroline namnger och på så 

sätt tydliggör i undervisningen är vad historiedidaktiker identifierat som historiska 

innehållsbegrepp.698  I den första lektionen är det ett framträdande drag att analysera 

begreppen krig, koloni, imperialism och nationalism. Under de sexton lektionerna 

förekommer många andra sådana innehållsbegrepp, framför allt i lärarens tal under 

lektionerna men också i läromedelstexter och i elevyttranden. Tillsammans speglar de 

inte sällan som nyckelord vad som sägs på lektionerna. Av bilaga 8 framgår att 

omfattningen och bredden i dessa begrepp är mycket stor och att de hjälpligt går att 

dela in i grupper som motsvarar historievetenskapliga subdiscipliner. På så sätt blir vi 

varse att politisk och geopolitisk historia visserligen har en framträdande roll i 

undervisningen men att det också finns gott om ekonomisk- så väl som social- och 

kulturhistoriska inslag i undervisningen.699  

Användningen av innehållsbegreppen  

De historiska innehållsbegreppen används i undervisningen på tre olika sätt: som ett 

faktum (vilket Caroline eller läromedelstexter tar för givet att eleverna behärskar), 

som ett underlag för en definierande dialog (som vi såg exempel på i den första 

lektionen) eller (vilket är vanligast) i ett pågående klassrumssamtal då begreppen kan 

framträda deskriptivt eller analytiskt i Carolines tal. De historiska innehållsbegreppen 

verkar på så sätt bära betydelser på lite olika sätt. De som Caroline tar för givet att 

eleverna behärskar förefaller vara ett redskap för att sortera och tydliggöra samband, 

                                                      
697 Bilaga 7A.  
698 Se teorikapitlet, s. 74f.  
699 Bilaga 8.  
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för att bygga mönster och ge övergripande förklaringar i olika historiska utsagor, 

framför allt när Caroline håller föredrag.  

Det är naturligtvis omöjligt att veta i hur hög grad eleverna kan ta till sig av dessa, 

särskilt som de ibland kommer mycket tätt i hennes tal. Ett tydligt exempel är den 

dialog som uppstår mellan henne och eleverna under lektion 8, då ämnet är en 

översikt över situationen under mellankrigstiden. Bland många andra punkter på 

tavlan finns punkten ”förändrade könsroller”, vilket är ett viktigt exempel eftersom 

det balanserar bilden av en i övrigt starkt statscentrerad undervisning:  

Caroline: Det som har hänt också, det är att ju att … hysch, vi får kvinnlig rösträtt och 

det beror ju på att efter världskriget så förändras situationen ganska mycket för kvinnor, 

varför då tror ni? På vilket sätt? Varför får kvinnor rösträtt just efter kriget, varför inte 

innan, eller? Ja? 

Love: Det var för att dom fick mer… plats i … kriget, alltså dom jobb som … jobba som 

sjukvårdare, eller dom fick mindre, så här, mer att säga till om, under ett krig på nåt, 

kanske man … man naturlig, liksom så här ... utveckling.  

Caroline: Absolut, så att under kriget så hade ju, då inkallades…, ja? [Caroline ger 

ordet till Josefin och fortsätter att skriva på tavlan medan hon talar] 

Josefin: Nej, men när männen var och krigade var det nån som behövde göra … deras 

arbeten, och då fick dom ju, alltså då lärde dom ju sig det och kanske … fabriksjobb 

och så där och då kunde man ju liksom fortsätta med det.  

Caroline:  Under kriget hade väldigt många människor, eller människor, kvinnor, fått 

jobb i exempelvis krigsindustrin, inom transportsektorn och man hade lämnat dom här 

gamla viktorianska idealen bakom sig liksom, och det blev opraktiskt till exempel … 

med kläder man haft innan, man la om stil helt och hållet. När männen kom tillbaka 

dock, då var det väl så att då ville man väl pressa tillbaka kvinnorna, då skulle dom 

lämna sina jobb, nu skulle männen komma tillbaka och få sina jobb igen, så det var inte 

så att det var självklart att kvinnor skulle stanna i dom här jobben.  

Linda: [Syftar på en punkt på tavlan] Vad står det under ”arbetet” där?  

Caroline: Arbetet? Man hade haft… under hela, slutet av 1800-talet så hade man haft 

en rörelse som… kvinnor som kallade sig för suffragetter, har ni hört talas om det? 

[Love hummar instämmande] Dom kämpade för kvinnlig rösträtt, och det här var 

medelklasskvinnor, men väldigt radikala, dom ville verkligen få den här rösträtten, och 

dom var ute och demonstrerade, dom satt i fängelse, dom skrev pamfletter, dom var 

väldigt, väldigt, väldigt aktiva… och då tänker man så här, för det vanliga är att man 

säger att kvinnor, kvinnornas roll förändrades efter första världskriget och då hänvisar 

man ofta till arbetet.700 

Bara i detta korta utsnitt finner vi följande tio innehållsbegrepp: kvinnlig rösträtt, 

inkalla, fabriksjobb, krigsindustri, transportsektor, viktorianska ideal,  

medelklasskvinnor,  radikal, demonstrera och pamflett samt en narrativ förkortning, 

suffragett. Av dessa är det endast den narrativa förkortningen som ges en definition. 

Den grundläggande berättelsen om kvinnor – reservarbetskraft – ökat inflytande i 

samhället – går vad det verkar på Loves resonemang ändå fram. Att Linda undrar över 

                                                      
700 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20.  
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ordet suffragett på tavlan visar att elever kan intressera sig för och försöka lära sig nya 

begrepp oavsett om de uttrycks som innehållsbegrepp eller narrativa förkortningar.    

Narrativa förkortningar som en för eleverna delvis dold kronologisk stomme 

Redan i den första lektionen kan vi lägga märke till hur Caroline använder sig av flera 

narrativa förkortningar. Hon talar om ”38-minuterskriget”, ”urkatastrofen” samt 

använder epokbeteckningar som första världskriget, mellankrigstiden och kalla kriget 

vilka också kan betraktas som en form av narrativa förkortningar.701 När det gäller 

undervisningsberättelsen om första världskriget och mellankrigstiden är det möjligt 

att rekonstruera en serie händelseinriktade narrativa förkortningar som sammantaget 

bildar något av en kronologisk stomme:  

Skotten i Sarajevo –Svarta veckan–Schlieffenplanen–Västfronten–Östfronten–Slaget vid 
Tannenberg–Slaget vid Ypres–Slaget vid Somme–Ryska revolutionen–Separatfreden vid 
Brest Litovsk–11/11 kl 11–Wilsons 14 punkter–Versaillesfreden–Dolkstötslegenden–
Spartakistupproret–Weimarrepubliken–Marschen mot Rom–Ruhrockupationen–
Hyperinflationen–Ölhallskuppen–Kraschen på Wall Street–30-tal-depressionen–Tredje riket–
De långa knivarnas natt–Abessinienkriget.702 

Samtidigt som dessa 25 narrativa förkortningar ringar in skedet i de två delarna av 

undervisningsberättelsen är det högst osäkert hur många av dessa som uppfattas av 

eleverna. Några kommer visserligen att användas av elever då de skriver den 

avslutande essäskrivningen (Versaillesfreden, hyperinflationen, börskraschen) och i 

flera fall kommer de också att användas i den talade interaktionen på lektionerna. 

Men de uppträder inte i kronologisk ordning på lektionerna och ibland nämns de bara 

någon enstaka gång och blir på så sätt betydligt svårare att uppfatta som länkar i en 

sådan händelsekedja. Hur kommunikationen av narrativa förkortningar sker i 

klassrummet återkommer jag till i kapitel 8. Där kommer jag också att visa att elever 

själva kan konstruera och använda narrativa förkortningar.   

Nya frågor efter analysen av representations- och kommunikationsformer 

Att läromedel i historia i låg grad svarar på frågor om kvinnors liv i det förflutna utom 

i särskilda tematiska tillägg, är känt sedan länge. I synnerhet hamnar enskilda kvinnor 

i skuggan för manliga aktörer.703 Här bekräftas denna bild också vad gäller talad, 

genomförd undervisning. Ytterligare ett problem, som rimligen påverkar aktiviteten 

att erfara det förflutna, är att de namngivna männen nästan uteslutande är hämtade 

från makteliten.704 Båda dessa inslag kännetecknar vad historikern Stefan Berger 

                                                      
701 Se teorikapitlet, s. 61-63.  
702 Ljudupptagningar lektion 1–13. 2009-11-02---2009-12-03. 
703 Ohlander (2010); jfr Nordgren (2006) s. 207ff.  
704 Ohlander a.a. s. 72f.  
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kallat en ”national history stew” i europeisk historieskrivning med rötterna i 1800-

talets historiografi där den metodologiska nationalismens ”naturlighet” är det 

samlade berättargreppet: historien handlar om länder, bygger på ”etatism” och 

”andrafiering” av etniskt definierade identiteter, är modellerad efter en 

”framgångsberättelse” med nationalstaten som teleologiskt ”mål” i en narrativ form 

som är starkt ”genderfierad”.705  

 

En annan fråga som forskningen har god kännedom om, och som angränsar till dessa 

problem, är frågan om hur mycket läromedlen styr undervisningen; att lärare och 

elever ofta har olika uppfattningar om den frågan är känt. Medan läraren menar sig 

ha ett fritt förhållande till läroboken, säger elever att läromedlens innehåll styr och 

att läroboksläsning är vanligt förekommande på lektioner.706 De skilda synsätten finns 

också i det här materialet. Caroline menar att böckerna inte styr. Hon framhåller också 

att av de läroböcker som finns för högstadiet på marknaden är det ingen som är 

tillräckligt bra eller heltäckande. Det är därför hon kopierat upp material i andra 

böcker.707 Elevernas bild är något annorlunda. I en av elevintervjuerna säger Niklas 

uppskattande att det Caroline talar om på lektionerna i princip motsvarar innehållet i 

böckerna, på så sätt känner man igen sig då man läser läxan eller pluggar till provet.708 

Enligt eleverna  arbetar man relativt ofta med läroböcker på lektioner.709 Vid 

jämförelserna vad gäller geografiska namn och personnamn är likheterna slående 

mellan antal och inriktning mellan de använda läromedlen och det som sägs i 

klassrummet. Det är därför högst sannolikt att läromedlen också i det här fallet har 

haft en stor inverkan på det stoffurval som äger rum. De följande kapitlens 

undersökningar kommer emellertid visa att aktiviteterna att tolka, framställa och 

orientera sig också innehåller betydande inslag av självständigt förhållningssätt i 

förhållande till läromedlen, både från lärare och från elever.  Läromedlens texter och 

bilder kommer genom hela undervisningsberättelsen att bli en högst väsentlig del, 

men den balanseras också av uttolkningar och kommentarer.   

Mikronarrationer, källmaterial och elevfrågor som varseblivandeverktyg  

Man kan trots elevernas och lärarens påverkan på undervisningsberättelsens 

uttolkningar fråga sig hur ett historieämne som kännetecknas av ett starkt fokus på 

den geopolitiska händelseutvecklingen utanför Sverige, med en koncentration kring 

historiska innehållsbegrepp och med några få manliga aktörer i makteliten i centrum 

                                                      
705 Berger (2015) s. 362.    
706 Långström (2001) s. 15-19; Ammert (2008) s. 14-19. Jfr Jarhall (2012) s. 48-50.  
707 Ljudupptagning, lärarintervju 2, 2010-01-19.  
708 Ljudupptagning, elevintervju 1, 2009-11-09. 
709 Elevenkät 1, fråga 6:6. 
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skulle kunna utgöra ett erbjudande till eleverna i klass 9x om att deltaga i aktiviteten 

att erfara det förflutna? Att det inte finns några enkla svar på denna fråga framgår av 

att också de mera abstrakta, begreppsdefinierande samtalen på den första lektionen 

involverade elevernas uppfattningar hämtade från livsvärlden och att deras egna 

förkunskaper åtminstone delvis kunde göra det möjligt att bli varse det förflutnas 

närvaro i nuet. Att realhistoriska kunskaper om de forna kolonialmakterna har att göra 

med vilket språk som är gångbara var i världen kan exempelvis tolkas som ett 

erfarande av det förflutnas prenarrativa existens just i den mening som Rüsen lägger 

i begreppet. För att få en mer heltäckande bild av aktiviteten att erfara det förflutna i 

klass 9x ska vi nu återvända till klassrummet för att i fler täta beskrivningar mer i detalj 

se vilka problem och möjligheter undervisningsberättelsens gestaltning ger eleverna.  

Direktreferenser till det förflutna i  klassrummet  

Det är torsdagen den 12 november 2009 och klass 9x ska snart ha sin femte lektion 

om första världskriget. Torsdagslektionerna ligger sent på eftermiddagen, det är 

skolans sista lektion för dagen, det gäller både lärare och elever. Eleverna har redan 

haft fem lektioner med andra lärare och Caroline tre med andra klasser. För hennes 

del väntar också en 90 minuters ämneskonferens efter den sista lektionen varje 

torsdag, antingen i svenska eller SO.710 Just den här lektionen påverkas inledningsvis 

av att eleverna precis har vaccinerat sig mot svininfluensan, några klagar på smärta 

från sprutorna och novembermörkret gör sig snart påmint utanför fönstret. Det tar 

också ganska lång tid för Caroline att samla klassen. När undervisningen väl kommit 

igång visar det sig att lektionen består av två delar: den första utgörs av ett 

klassrumssamtal om en lärobokstext som eleverna haft i läxa, den andra delen består 

av ett kort grupparbete om propagandaaffischer.  

Lärobokens översikt av det förflutna långt från elevernas erfarande  

Lektionens första möte med det förflutna ska alltså ske i klassrumssamtal som tar sin 

utgångspunkt i ett tre sidor långt avsnitt som eleverna förväntas ha läst i läroboken 

till idag. Citaten ur kapitlets underrubriker ger en stomme till en berättelse. De tre 

sidorna i läroboken handlar om krigets händelseförlopp; ”Krig på flera fronter” är 

avsnittsrubriken följt av underrubrikerna ”På västfronten”, ”På östfronten”, 

”Ubåtskriget”, ”Krig jorden runt”, ”Slutet på kriget” och ”Miljoner döda”. Att fyra års 

                                                      
710 Elev- och lärarscheman Storstadsskolan, daterade 2009-09-09 och Storstadsskolans kalendarium, 
höstterminen 2009, daterat 2009-09-25.   
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krigföring blir delar av komprimerad intrig på tre sidor som till omkring hälften täcks 

av illustrationer och instuderingsfrågor till texten är givet. 711 

Om det nu beror på att eleverna inte har läst sidorna de hade i läxa eller om det är 

den komprimerade textens informationstäta struktur som gör det svårt för dem att 

göra reda för innehållet är svårt att veta. På en direkt fråga från Caroline till eleverna 

blir beskeden diffusa. Trots att Caroline ibland talar om muntliga och skriftliga 

”läxförhör” omväxlande med uttryck som ”läsa-på-läxa” är det liksom vid andra 

tillfällen oklart hur många som verkligen har läst på.712 

Caroline: Jag vet inte, läste ni i läxan tills i dag, eller? 

Flicka: [Talar tyst till bänkgrannen, sitter nära ljudinspelningsutrustningen] Jag tänkte 

göra det.  

John: Jag har gjort det!  

Caroline: Alla har gjort det? 

Samma flicka: [Högt nu] Jag tänkte göra det.713 

Caroline frågar inte närmare efter hur många som verkligen läst texten men dialogen 

mellan henne och eleverna visar oavsett orsak att flera av de elever som yttrar sig i 

början av lektionen har svårt att få grepp om innehållet. Den första delen av samtalet 

om läxan kommer att handla om östfronten:  

Caroline: Vad ska man säga om, vad kan man säga om öst… hysch… jättekort om [...], 

Tomas, vad kan man säga kort om den andra fronten? 

Tomas: Jag kommer inte ihåg det för jag läste det för väldigt länge sen. [Några pojkar 

skrattar lite åt Tomas här]  

Caroline: Ja…för då måste man först konstatera … hysch, hysch, hysch, hysch, vilka  

länder var det som krigade på östfronten, tror ni?  

Hampus: Eh ...  

Caroline. [ Ger ordet till Vilhelm som räcker upp handen] Ville? 

Vilhelm: Ryssland eller Tyskland. 

Caroline: Mm 

Lisa: Chansade du eller visste du? 

Caroline skriver nu en rubrik mitt på tavlan, ”Östfronten” och under den skriver hon 

”Ryssland-Tyskland”. Isabelle undrar om de ska skriva av det som står på tavlan men 

Caroline svarar att det behöver de inte göra, ”allt det här står i era böcker”.  Men 

läxsamtalet går fortfarande trögt:  

Caroline: Vad ska man säga om den här fronten? 

Tomas: Eh … vad… vad man ska säga? 

Johanna: [viskar till Ida]: Vad ska man inte säga? 

Caroline: Ja, vad ska man säga? Kan man säga nåt om den eller ska man bara 

konstatera att den fanns där? 

Tomas: Man ska konstatera att den fanns där. 

                                                      
711 Hildingson & Hildingson (2003) s. 462–464.  
712 Fältanteckningar och ljudupptagningar, lektion 1, 2,5, 8, 9 och 13, 2009-11-02--- 2009-12-03. 
713 Ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
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Caroline: [Lågt] Konstatera att den fanns där. [En liten knappt hörbar suck.] 

Tomas: Ja.[ 

Caroline: Kan man säga så här då … att eh ... i Ryssland, i det här jättestora landet med 

väldigt, väldigt många soldater, man … man hade ju möjlighet att mobilisera många, hur 

klarade dom sig där, var dom … vann dom över tyskarna eller hur gick det för dom? 

John? 

John: Nej, det gjorde dom väl inte.  

 

De kommande tio minuterna visar att eleverna under Carolines ledning trots allt kan 

skapa en något så när sammanhängande bild av skeendet, även om flera av inläggen 

fortsatt är lite chansartade, ungefär som den här dialogen visar. Ibland lägger elever 

till egna slutsatser som inte går att läsa sig till i bokens framställning. John nämner 

exempelvis att Ryssland gett stöd till Serbien och ser detta som en förklaring till att 

det inte gick så bra för Ryssland i kriget. Niklas tar däremot fasta på bokens korta 

konstaterande om revolutionen och menar att det verkliga problemet ”var ju på grund 

av att det var en revolution i Ryssland”. Caroline tar upp ”separatfreden” och John 

återger ungefär med lärobokens formulering att det var en fred som ”... vad heter 

det... som var jätte-... ofördelaktig för Ryssland”. På motsvarande sätt behandlar man 

nu resten av läxan: Ubåtskriget, USA:s inträde i kriget, krigsslutet. Samtalet kommer 

också in på kriget utanför Europa och även om den delen av dialogen kan sägas vara 

den mest chansartade ger den ändå intryck av att kunna motsvara en hygglig bild av 

det som boken tagit upp. Frågan om varför Tyskland gick till angrepp mot Madras i 

Indien och varför Japan gick in i kriget går egentligen knappast att besvara för den 

som endast har läst läroboktexten: 

Krig jorden runt 

Tyska ubåtar jagade över hela Atlanten och tyska krigsfartyg bombarderade den indiska 
hamnstaden Madras. Japan och Kina gick in i kriget mot Tyskland. Tiotusentals soldater från 
kolonierna kämpade i kriget. Tusentals gravstenar på europeiska krigskyrkogårdar har 
arabisk text. Under dem vilar unga nordafrikaner från franska kolonier. Från Indien kom 
tiotusentals soldater som slogs på britternas sida.714  

De fem raderna är allt som står i läroboken om krigföringen utanför Europa. Att 

frågorna i klassrummet förblir svårutredda är knappast förvånande:  

Caroline:  När man … när man nu säger att … det var ett världskrig, nu har vi ju, nu har 

vi ju Europa och så har vi USA indraget, hur… på vilket annat sätt kan ni säga att det var 

…eh … ett världskrig, Johanna?  

Johanna: Ja… det …. [skrattar till lite] 

Caroline: Jag tänker, om man tänker på kolonier till exempel,  dom … ska vi väl få in här 

på nåt sätt. Hur drogs in dom … dom in i det här kriget?  

Johanna: Så här … eller … dom  kri … eller… [en lite längre tankepaus där någon 

troligen  viskar något] Ja, alltså, det är väl dom krigade om, alltså … om man krigade mot 

ett land och det landet förlorar, då får man väl automatiskt … eller … deras kolonier, och 

det är väl alltid bra?  

Caroline: Mm… 

                                                      
714 Hildingson & Hildingson (2003) s. 463.  
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Johanna: Det var väl det folk … ville ha.  

Caroline: Man förde krig i kolonierna, men också… 

Joachim: Det var väl nånting med att Tyskland bombarderade  typ … Indien eller nåt 

där, helt fel… eh?715  

 

Samtalet fortsätter med att söka utreda detta med krigföringen i kolonierna, och med 

hjälp av ledande frågor kan man också beskriva intressen som låg bakom det japanska 

inträdet i kriget, något som inte nämndes i läxtexten men som Frida undrar över 

samtidigt som Caroline antagligen kan uppfatta det som en viktig pusselbit i 

vårterminens kommande kurs om andra världskriget.  

Mikronarrationer som imaginära direktreferenser till det förflutna  

Trots att lektionen uppenbarligen ger eleverna tillfälle att reda ut historiska 

sakförhållanden tillsammans med sin lärare finns det få tecken som tyder på att de 

varseblir det förflutna som något som har förbindelser med deras eget liv. Historia 

framstår här snarare som något de ska visa upp memorerade kunskaper om. Men det 

finns också i den här delen av lektionen inslag av mer estetiskt eller emotionellt slag. 

Ett fenomen som inte syns i de hittills återgivna dialogerna handlar om små, så att 

säga blixtbelysta bilder från situationer där enskilda människoöden och den enskilda 

handlingen sätts i centrum. Den text som eleverna skulle ha läst i läxa till idag inleds 

med ett typiskt exempel: 

De flesta trodde kriget skulle vara över inom några veckor. ”Senast till jul är vi hemma igen”, 
sa de unga soldater som drog ut.716.  

I Carolines tappning har eleverna redan mött samma bild. Där är den än mer livfull:  

Caroline: Men alltså, då får ni tänka så här då ra, att vad som har hänt i dom här 

länderna, i Frankrike, Storbritannien och Tyskland, när det här kriget bryter ut, och 

innan också, har man fört en ganska hektisk krigspropaganda och den här 

krigspropagandan den går ju ut på då att … [förställer rösten] ”vi har den största, bästa 

och vackraste armén, ingen kan slå oss, det här kommer att bli en promenadseger, vi 

är hemma om fjorton dar, puss-puss-puss till flickvännen, vi ses snart, vi är hemma till 

jul” och allt det där liksom.717 

Det beskrivande elementet i dessa bilder har inte sällan formen av ett slags verbala 

iscensättningar som i blixtbelysning kan konkretisera det man talar om. Troligen gör 

det framställningen lättare att leva sig in i. Viktiga detaljer i enskilda soldaters livsöden 

(”puss-puss-puss till flickvännen”) vävs blixtsnabbt in i det världshistoriska skedets 

många detaljer. Ett till skrift svåröverfört fenomen i dessa framställningar utgör 

Carolines förmåga att då och då förställa rösten så att det hon säger blir till tänkta 

                                                      
715 Ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12. 
716 Hildingson & Hildingson (2003) s. 462.  
717 Ljudupptagning, lektion 4, 2009-11-09.  
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utsagor från de historiska aktörerna själva. Den förställda rösten bildar ett slags 

citattecken i luften och det sagda blir en imaginär direktreferens till det förflutna som 

därmed kan framträda i ett inifrånperspektiv.  

Det finns genom hela lektionsserien flera sådana sekvenser. Ett annat exempel på 

denna typ av bilder får vi i en senare lektion då Caroline beskriver fascisternas väg till 

makten genom ”marschen till Rom”. Händelserna återges här genom att situationen 

blir belyst, beskriven och bedömd i ett mycket komprimerat historiskt nu: 

Caroline: 1922 tar Mussolini sina svartskjortor till Rom och där får han, eller han begär 

att få träffa kungen, och det gör han också, han träffar den italienska kungen.  Och 

ställer ultimatum till kungen, att antingen så får jag makten eller också kommer det 

hända förskräckliga saker i Italien. Och … man kan ju tänka sig att kungen kanske är i 

en sån här pest-kolera-situation, alla fall så får… Mussolini får makten. Man kan säga 

att det är statskupp [...].718 

Under lektion 8 som handlar om en översikt över Weimarrepubliken kommer Caroline 

via frågan om kvinnors rösträtt in på förändringar vad gäller könsroller i stort, här 

används mikronarrationerna för att måla upp detaljer som bär upp temat, blandat 

med vardagssituationer. Det kan nästan framstå som om hon var med själv på den 

tiden:   
Caroline: 20-talets kvinnoideal är … innan hade man gått omkring i korsetter, man 

hade haft håret uppsatt i en vacker knut på … huvudet, … och man hade varit väldigt 

damig kan man säga [...], nu är det, nu är det nya idealet ”pojkflickan” [skriver på 

tavlan], kvinnorna klipper av sig håret, dom klipper ”Bob”, det är den här, lite shinglat 

hår, lite kort.  

John: Bob?  

Caroline: Bob. Bob hette det, vet du. Man kan ha på sig byxor, och har man kjol på sig 

så slutar den vid knäna, man kan gå ensam med sin väninna på café och dricka kaffe 

och man kan till och med gå på en bar och ta en cigarett och en cocktail och det är helt 

okej. Nu är [det]  här lite överklass- och medelklasskvinnor … man lär sig köra bil och 

man kanske om man är, om man har pengar kanske man till och med skaffar sig en 

egen Ford som man rattar runt med lite grann. Figuren, från det här kurviga korsettiga 

blir det numera lite, ja, det blir ingen midjemarkering, utan den sitter nere vid höfterna 

nånstans och ska man vara ganska rak och po… man ska va lite pojkflicka helt enkelt 

då ra. Så ska det va, och man ska va … lite självständig, man kan … lyssna på jazz, 

och man kan göra alla dom här sakerna, det är en otrolig förändring som, som … 

händer då ... för könsrollerna, på … under ett tag.719  

Kombinationen av å ena sidan konkreta och exakt angiva vardagliga detaljer om kläder 

och frisyrer och å den andra relativt vagt utformade porträtt av imaginära individer i 

det förflutna kan troligen ge eleverna föreställningar om att exemplen var typiska: 

den enskilda människans situation har ett samband med det större 

händelseförloppet, den lilla historien har samband med den stora. 20-talet innebar 

möjligheter för förändrade roller, i alla fall för en del av kvinnorna och ”under ett tag”. 

                                                      
718 Ljudupptagning, lektion 9, 2009-11-23.  
719 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20.  
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Soldaters liv i ord och bild – händelseförlopp i en fryst ögonblicklighet  

En liknande kombination av det lilla i det stora märks också då Caroline under den 

fjärde lektionen redogör för soldaternas villkor på västfronten. Det är en beskrivande 

rundmålning med många realistiska detaljer. Avsikten tycks vara att eleverna ska få 

veta något om krigets grymma vardag och samtidigt få kännedom om det historiska 

innehållsbegreppet ”skyttegravskrig”. Beskrivningen inleds med att Caroline markerar 

att händelseförloppets kronologi upphör och att man nu ska stanna upp och titta på 

ett fenomen som är utdraget över tid, mer av ett tillstånd än en händelsekedja med 

andra ord:  

Caroline: Okej, hör, ni! Hysch! Nu så! Nu! Hysch! Hysch! Eh… Man kommer in i 

Frankrike, tyska soldaterna kommer in i Frankrike och man lyckas till en början ganska… 

väl, man kommer långt, man, alltså det här går ju väldigt fort och det finns väl, man 

kommer in […] i Frankrike, man kommer nästan fram till Paris, innan man möter på … 

eh… franska och brittiska trupper som, försöker slå, som slår tillbaka dom tyska 

trupperna, och man måste retirera, så heter det ju när man går tillbaka, eller hur?  Man 

retirerar man får gå bakåt igen, alla fall, det här kriget på västfronten, det blir ett 

”skyttegravskrig”. Och jag vet inte om ni vet vad en skyttegrav är, eller om ni kan föreställa 

er?720 

Den nästan omärkliga övergången från händelser till tillstånd framställs genom 

Carolines bruk av historiskt presens, futuralt presens och vanligt presens i samma 

replik. Till synes använder hon sig av samma tempusform fastän det är stora skillnader 

i betydelse: ”man kommer in i Frankrike […] nästan fram till Paris” (historiskt presens 

– vi befinner oss i augusti/september 1914); ”kriget […] blir ett skyttegravskrig” 

(futuralt presens, vi blickar framåt från 1914, där vi nyss befann oss) och ”om ni vet 

vad en skyttegrav är, eller om ni kan föreställa er?” (presens med present betydelse, 

vi är i nuet, samtidigt 1914 och 2009).721 Carolines avslutande fråga stannar alltså upp 

i det verkliga nuet, i elevernas och hennes klassrumsverklighet, med en fråga som 

handlar om en konkret företeelse som går att beskriva och som hade en likadan 

utbredning i ett annat nu. Frågan handlar om det som fanns då men också om något 

som skulle kunna finnas nu. Det är alltså ett maximalt utnyttjande av det historiska 

fackspråkets möjligheter att med små medel markera skillnaden mellan riktning och 

befintlighet som används här.722  

Det är naturligtvis svårt att avgöra om detta är en medveten språkhandling och lika 

svårt eller ännu svårare att veta om eleverna i så fall uppfattar dessa subtila signaler. 

Men det finns tecken på att det fungerar. Som svar på Carolines fråga förklarar först 

Karina och sedan Love vad de vet om skyttegravar och deras förklaringar utgår inte så 

                                                      
720 Ljudupptagning, lektion 4, 2009-11-09. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
721 Thorell (1977) §§ 398, 400, 416. 
722 Jfr Husbands (1996) s. 34f om bruken av tempus i historiska framställningar. 
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mycket från deras föreställningar om första världskriget utan är mer tidlöst, från 

allmänna idéer om fenomenet. Det handlar troligen om minnesbilder av filmer eller 

foton. Karinas uppfattning är ganska diffus medan Love uttryckligen hänvisar till sina 

förkunskaper om andra världskriget. Caroline kompletterar elevernas försök att i ord 

beskriva fenomenet med att rita en bild på tavlan och samtidigt understryka att 

skyttegravskriget på västfronten innebar ett stillastående krig med fruktansvärda 

umbäranden för soldaterna som följd.  

Den fortsatta framställningen på den här lektionen blir ett möte mellan Carolines 

ambition att i breda penseldrag måla upp soldaternas helvete och elevernas frågor 

som kretsar kring konkreta detaljer och pusselbitar i korta händelsekedjor: hur gjorde 

soldaterna när de byggde skyttegravarna? Hur fick soldaterna mat? Hade de inte 

flygplan? Varför flydde man inte från stridslinjerna när man blev anfallen? Ofta verkar 

frågorna vara färgade av känslor som speglar att eleverna har levt sig in i soldaternas 

villkor. En emotionellt laddad elevreaktion fastnar på ljudinspelningen när Caroline 

precis har beskrivit den tillfälliga vapenvilan under den första krigsjulen och nämnt att 

soldaterna från vardera sidan kunde mötas och bjuda varandra på cigaretter för att 

dagen därpå starta skjutandet igen. Medan hon skriver några nya ord på tavlan hörs 

följande kommentar: 

Flicka: Det är ju helt bisarrt, alltså, [förställer rösten] ”vi tar en cigarrett”, ba så, 

strax ba, [förställer rösten]”nu går vi ner bakom vallen och dödar varandra”, 

alltså det är ju helt jävla vrickat!  

För att tydliggöra för eleverna vad kriget kunde innebära på västfronten exemplifierar 

Caroline med slaget vid Somme där hon med stark betoning understryker hur många 

soldater som stupade, att man drabbades av råttor och löss, att den brittiske 

generalen Haig kom att kallas ”slaktaren vid Somme” efter sina fruktlösa försök att 

bryta genom de tyska linjerna. ”Vad hemskt!” säger någon annan av eleverna som 

sitter nära inspelningsutrustningen när Caroline beskriver de ruttnande 

skyttegravsfötterna på soldater som tvingades stå stilla i vattenfyllda hål i väntan på 

nästa anfall. Att soldaterna ofta åt konserverat kött men ibland kunde tvingas äta av 

de döda hästarna väcker andra reaktioner, man hör att samtalen tar fart längre bak i 

klassrummet när ämnet handlar om mat. Med hjälp av en genomgång av de olika 

stridsmedlen som hon skrivit på tavlan summerar till slut Caroline den bild hon har 

skapat av kriget på västfronten: 

Caroline: Men så såg det ut i alla fall, råttor, löss, ruttna fötter, lik som ligger i 

högar, på det här ingenmanslandet […]. 
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Också i lärobokens bildvärld kan enskilda, anonyma människor få utrymme och göras  

till föremål för empatisk inlevelse. Just de sidor som klassen har haft i läxa är därvidlag 

belysande. Medan de två första sidorna som handlar om kriget i ett övergripande 

perspektiv, illustrerade med två kartor, på väst- respektive östfronten tar de enskilda 

soldaterna plats på de följande sidorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.4 ”Miljoner unga män dödades och sårades i kriget” och ”Fiender blir vänner”723  

 

 

Under början av den femte lektionen – den lektion som vi inledningsvis i det här 

avsnittet av kapitlet tog del – repeterar Caroline flera av dessa mikronarrationer i 

delvis andra ordalag, strax innan läxförhöret startat. Hon talar om ”vattenfyllda 

skyttegravar”, ”latrintunnor”, ”folk kunde inte tvätta sig ordentligt”, man fick äta dålig 

mat. Även här ger det möjligheter till direkta referenser till det förflutna och en 

inbjudan till en mer känslomässig ingång som tycks kunna ge eleverna möjlighet att 

överskrida tidsgränser och ställa värderande frågor som är förankrade i nuet:  

Caroline: ... och dom här gränserna [på västfronten] dom flyttar sig ju över huvud taget 

inte, så man kan säga att ... alltså allt det här livet som spilldes egentligen, det var ju till 

ingen nytta, över huvud taget ...   

Johanna: Brukar det vara det i krig? 

Caroline: Nej. Men dom skulle ju kunna tänkt sig nytta att man hade ... fått fram sin 

vilja att erövra ett landområde eller nånting sånt, eller hur? Med det var det ju inte. Men 

... nytta, det är ju helt fel ord, det är rätt Johanna, det är jag som är dum.724 

Dialogen sätter moraliska dimensioner i rörelse när de enskilda soldaternas öde blir 

belysta. Att det också medför ett vidgande av det historiska aktörsperspektivet från 

de maktägandes krets till människor som det antagligen är lättare att identifiera sig 

                                                      
723 Bildkälla: Hildingson & Hildingson (2003) s. 464–465. 
724 Ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12. Alla citat har samma källa fram till nästa not.  
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med för eleverna är en annan beståndsdel. Men synen på människor utanför de 

maktägandes krets blir samtidigt begränsad. Det är inte som självständiga individer 

som fattar egna beslut som soldaterna framträder här utan som unga män vilka 

tvingas eller luras ut i krigets vidriga omständigheter. Inte heller som grupp blir 

soldaterna annat än offer för en i grunden meningslös slakt, ”till ingen nytta alls”. 

Reproducerat källmaterial – ett annat sätt att få direktkontakt med det förflutna  

Som avslutning på den lektion som inleddes med samtalet om läxan har Caroline 

planerat att eleverna ska arbeta i mindre grupper med propagandaaffischer från 

första världskrigets tid. Materialet består av ett kompendium med 20 svartvita kopior 

av affischer som Caroline eller någon av hennes kolleger har hämtat via sökningar på 

olika internetsajter.725 Instruktionen till eleverna består i att fundera på hur dessa 

affischer skulle kunna bidra till soldaternas vilja att låta sig värvas. Mot bakgrund av 

vad eleverna lärt sig om soldaternas förhållanden vid fronten måste det väl vara starka 

argument som används? Syftet är också att rent allmänt få kännedom om 

propagandans roll i kriget. Eleverna introduceras i lektionens sista moment genom en 

tankelek där de ska fundera på med vilka argument man i dag skulle försöka värva 

soldater i ett krig. Någon av eleverna ropar att det skulle vara ett krig mot Norge i så 

fall och i en skämtsam ton föreslår Niklas att man då i första hand skulle tvinga in alla 

arbetslösa i armén. Caroline tar skämtet på allvar och säger att det i ”många länder” 

är vanligt att rekrytera yrkessoldater i ”bland dom grupperna” men hon vill ha fler 

exempel på med vilka argument en rekryterande propaganda skulle använda i dag. 

Anna har ett förslag:   

Anna: Ja, jo, men jag tänker, jag tänker mera, man ska, dom kanske framställer det som 

väldigt hedervärt. Alltså dom mörkar med alla hemsk ... alla hemska förhållandena, typ 

där, att det liksom ... du kommer att bli en hjälte för vårat land.  

Caroline: Absolut. Man ska bli en hjälte, man mörkar vad det egentligen gäller, man är 

väldigt nationalistisk, man framhåller det egna landets förträfflighet och att man har något 

att försvara, eller hur?  

Tankeleken om en svensk nutida värvningskampanj är inte explicit förankrad i 

samtiden men den skulle ha kunnat anknyta till Sveriges engagemang i Afghanistan 

och till debatten om de regementsnedläggelser och en framtida övergång till 

yrkesarmé samt den höga arbetslösheten. Att Caroline förbinder Johans inlägg med 

hur det är ”i många länder” med yrkessoldater är en annan möjlig referens till det 

som gått att läsa i tidningarna under året, både vad gäller rekryteringen av soldater 

                                                      
725 Häfte med kopior av 20 propagandaaffischer, Storstadsskolan, 2009-11-12.  På flera av kopiorna 
syns internetadresser som flikr, wordpress, dailymail. Ur ett utbildningshistoriskt perspektiv är det ett 
intressant exempel på hur det såg ut i skolorna i det informationsteknologiska  brytningsskedet 2009, 
innan skolor allmänt hade tillgång till projektorer i klassrummen, jfr Skolverket (2013). 



215 
 

till Afghanistan och i diskussionen om det nedlagda svenska värnpliktsförsvaret. Men 

det mesta är till en början alltså lättsamt och överskådligt. Samtalet ger elever och 

lärare en gemensamt, allmänt hållen tolkningsram.  

I grupperna ska de nu välja ut en eller par av affischerna och förklara hur den kunde 

övertyga. Eleverna hittar i flera fall relativt snabbt fram till ett eller par argument som 

används även om några närmare analyser blir svåra att göra i brist på 

kontextualisering. Flera av affischerna blir också mycket svårbegripliga, exempelvis en 

fransk som tar upp den tyska avrättningen av miss Cavell 1915 eller en affisch på ryska 

(som en av eleverna tror är serbisk eftersom pappan är serb). Ur de två 

gruppdiskussioner som jag dokumenterat är det omväxlande gissningar, allmänt 

hållna argument av den typ som de fick genom introduktionen och utrop som ”den 

var cool” och ”den här var ju lite rolig” som dominerar. Ibland stannar de upp och 

försöker tyda budskap men bläddrar i allmänhet snabbt igenom häftet. 

 

 

 

 

Ett tema som eleverna i båda inspelade grupperna fastnar för är emellertid kvinnornas 

medverkan. Den framstår som en upptäckt och blir också något som utmanar den 

tolkningsram de har från början, att alla affischerna var riktade till män för att få dem 

att ta värvning. Många av affischerna har detta budskap, men inte alla i kompendiet. 

En är hämtad från en insamlingskampanj för amerikanska grenen av Frälsningsarmén, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6.5 Kvinnor som aktörer i första världskrigets propaganda 
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en annan är en rekryteringsaffisch för den brittiska frivilliga sjuksköterskekåren V.A.D. 

Eleverna har svårt att avläsa budskapet i båda dessa affischer men en tredje är enklare 

att förstå (se figur 6.5): 

Mattias: Vad tror du dom menar den där da? ”Women of Britain, say go!” – vad tror du 

[de] menar med den?  

Hampus: Att de bara säga att deras husbands ska gå, så att dom kan gå ut i krig.  

Just denna affisch vill John få förklarad när Caroline kommer förbi deras grupp:  

John: Alltså, är det bara liksom att dom ska låta deras män gå ut i krig och ba ... 

uppmuntra dom till det?  

Caroline: Ja, visst de ska uppmanas också. Jag kan tänka mig att som man, ska man 

känna sig att det förväntas av mig att jag ska ut och försvara ... 

Hampus: [Om samma affisch] Men vad ska man göra nu? Vad ska jag göra med den? 

Carolin: [repeterar gruppuppgiften] Såg nånting om den, hur skulle den ... på [-verka]... 

hur skulle den få människor, eller män nu då, att ... att gå med i ... bli soldat, gå med i 

armén. 

Hampus: Vad då? Typ för att deras fruar övertygar sina män att gå ut? För att det är 

bra för deras land? 

Caroline: Ja, ja och ...  

Hampus: Och att skydda barnen, typ, ja? 

Caroline: Jag tänkte att när man ser den där affischen kanske man känner [förställer 

rösten] ”åh, gud, jag tänker att jag ska gå ut och hjälpa till”, liksom väcker såna känslor.  

 

Vi kan lägga märke till att Caroline håller fast vid den tolkningsram som hon 

presenterade i övningens inledning medan både John och Hampus är frågande. Något 

som skiljer elevernas tolkning från denna ram är att de söker svar på kvinnornas roll. 

När det är dags att redovisa i helklass efter gruppdiskussionen står Hampus också fast 

vid den tanken. Han kopplar den då till ytterligare en affisch (figur 6. 6).  

 

 

 

Figur 6.6 Kvinnor som historiska subjekt på värvningskampanjerna  
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I samtalet kommer man fram till att den bilden handlar om en mor som visar vägen 

för sin son, medan den första bilden handlar om en hustru till en soldat, något som 

Mattias håller med om: 

Mattias: Lite samma sak här också, att mammorna, eller fruarna, visar att det är rätta 

vägen att gå.  

Hampus: Ja, dom visar ...  

Caroline: ... att dom står bakom det här? 

Hampus: Att dom visar vägen ... och ...  

Caroline: Och det är?  

Hampus: ... och också att dom tillåter dom att gå för dom själva ... säger alltså, för det 

känns lite i dag, som att dom har ansvaret för familjen, det kanske dom anses av 

kvinnorna att dom har då ... eh ... men jag menar att dom, att dom uppmanar dom att 

gå för att dom kan ta hand om ... det är okej att gå.  

Caroline: Så om man är kvinna och ser den här affischen, vad var det meningen att 

man ska känna då? Ja, då ska man veta att man inte [ska] va en liten fjompa och sitta 

hemma och gråta ... 

Hampus: Ja, exakt.  

Caroline: ... utan då ska man liksom hjälpa till, det är klart att du ska gå, liksom. Så 

hjälpa männen att ta det här beslutet, va stark och modig liksom. 

 

Samma affisch väcker också en diskussion i den andra gruppen som spelades in och 

där lägger först Linda och sedan Maria märke till att många av affischerna var riktade 

till kvinnor. Maria sammanfattar sina intryck. Med tanke på att 

undervisningsberättelsen i övrigt är så mansdominerad är upptäckten betydelsefull: 

Maria: Det var jättemånga budskap till kvinnorna! 

Ida och Johanna: [samtidigt] Ja! 

Maria: Jag trodde det skulle vara så här jättemycket till männen, men det var det inte.  

Övningen om propagandaaffischer blir ett möte med det förflutna som sker direkt, på 

motsvarande sätt som mikronarrationer och lärobokens bilder. Caroline och eleverna 

behandlar – utan att det kanske var avsikten – affischerna som kvarlevor och kommer 

på så sätt i kontakt med det förflutnas föreställningsvärldar. Upptäckten att kvinnorna 

hade en plats i berättelsen om första världskriget engagerar eleverna. Den har också 

potentialen – i likhet med mikronarrationerna – att visa hur den ”lilla” historien 

inverkar och har betydelse för den ”stora” och tvärtom. Det finns alltså tecken som 

tyder på att avståndet mellan klassrummets här och nu och undervisningsberättelsens 

där och då, som i inledningen till lektionen framstod som stort (då man talade om 

strider på olika fronter) på många sätt har minskat.  

När Caroline summerar övningen framgår också att hon förknippar den med elevernas 

möjliga upplevelser av en mer direkt kontakt med förflutna. Hon beskriver  

tankebegreppet historisk empati som en viktig utgångspunkt. Det är tankebegrepp 

som även tycks kunna som fungera som verktyg för att hantera kursplanens 

uppnåendemål där det står att eleverna efter årskurs nio förväntas ”kunna reflektera 
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över hur information och propaganda har använts förr och används i dag som ett 

medel för påverkan .”726 Kopplingen mellan nu och då blir central enligt Caroline. Men 

också en förståelse för ett framtidsperspektiv, hennes och elevernas eget liv kommer 

också att betraktas som historiskt, i framtiden: 

Caroline: Då kan man fråga sig, vad mening med det här va? Eller hur? Hysch. Hysch. 

Så här är det ju, att det är ju det som är, lite svårt ibland när man läser historia, [...] det 

kräver på nåt sätt att man ska kunna byta perspektiv och … inte vet jag … flytta sig 

tillbaka till 1915 eller nåt sånt. Och det kan man ju inte, men vi har redan svaret på nåt 

sätt och allt är färdiglagt. Inte sjutton vet jag hur dom kommer att skriva om vår tid om 

hundra år. Och då kommer man också ha svaren: ”så gjorde dom då, därför att” Och så 

sitter vi och försöker att hålla på [..]. Men ibland så är det jätteroligt om man kan hitta 

ett material som är autentiskt, alltså från den här tiden och titta på hur man beskrev 

saker och [ting] … ja, hur det var och då ... just det här med affischerna tyckte jag var 

roligt för dom är så tydligt pro, alltså det är propagandaaffischer, och då tänker jag, vi i 

dag, vi är också utsatta för propaganda på olika sätt, men det är en annorlunda 

propaganda, vi kanske inte ser igenom den. Vi kan ju titta på dom här affischerna, och 

tycka, [förställer rösten]: ”å vad löjligt liksom”, och då var ju inte folk … lika medvetna 

kanske om, och man hade inte media på samma sätt, så dom här affischerna var 

otroligt viktiga. Och dom skulle ju få, alltså dom skulle påverka människor på olika sätt 

då, ett, ett skäl till att man använde dom då var ju att få folk att gå med …. som frivillig i 

kriget, man ville ha soldater helt enkelt.  

Att affischerna antogs kunna fungera är alltså ett viktigt belägg för att de kan säga 

något om det förflutna och den värld människorna levde i då. Samtidigt får elevernas 

erfarande av det förflutna en möjlig öppning här: den slutna och till storpolitiken 

knutna undervisningsberättelsen breddas väsentligt.  

”Det handlar inte riktigt om det här ... ” – elevfrågor om det frånvarande Sverige  

Som vi har sett tydliggör den kvantitativt inriktade och översiktliga innehållsanalysen 

tendensen med det frånvarande eller nedtonade svenska perspektivet. Sverige och 

svenska förhållanden nämns visserligen fler gånger på lektioner än i lärobokstexterna. 

Att dessa undantag trots allt kan ha en betydelse för elevernas möjligheter att knyta 

an till och bli varse det förflutnas närvaro i nuet kan vi se i ett av klassrumssamtalen. 

Det tar sin utgångspunkt i en elevfråga som explicit tar upp frågan om Sverige under 

första världskriget. Frågan kommer lite plötsligt, alldeles i slutet på den fjärde 

lektionen, efter det tidigare återgivna klassrumssamtalet om situationen för 

soldaterna på västfronten. Caroline svarar direkt och på några få minuter målar hon 

upp en bild av utvecklingen som innefattar både konkretion i det lilla livet och för 

samhället som helhet:  

Linda: Det handlar inte riktigt om det här, men jag undrar hur Sverige påverkades 

under första världskriget?  

                                                      
726 Lpo 94/00/hi, s. 79. 
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Caroline: Sverige påverkades ganska mycket, vi var ju neutrala, men, förstås, men vi 

påverkades för vi var ganska avskurna i Sverige, alltså det blev ju så att i och med att 

det blev mycket strider på haven och att handelsleder och så där blev avskurna och 

handelsfartyg fick åka i konvoj med militära fartyg och det var minor och det var ubåtar, 

och allt möjligt, så då var det så att vi fick väldig brist på livsmedel i Sverige. Till 

exempel så har jag hört att … alla parker i Stockholm, eller många av dom i alla fall, 

blev uppodlade, man odlade potatis där man kunde i princip, för att det var svårt att få 

tag på mat. Det var hunger… stora hungerstrejker, folk säger att det var nästan 

revolution…Ja? [Ger ordet till Anna som räcker upp handen] 

Anna: Det var väl så som liksom, kolonilotter kom till, så att säga, att många familjer 

fick en liten lott där fanns en jord eftersom man om man inte bodde på landet så kunde 

man…  

Caroline: Ja, absolut… 

Anna: … kunde man odla där. 

Caroline: Alltså det var, det var ju, det var väldigt besvärligt förstås, det var många 

människor som blev rika på såna här svartabörshandel, man kallade för 

”gulaschbaroner”, till exempel, och man anklagade en del bönder, alltså folk …. Folk … 

Det är som i Frankrike under revolutionen, folk gick ut och försökte hitta mat hos 

bönder som man trodde hade gömt undan och så där, det var väldigt, väldigt besvärligt, 

mat var ransonerat och så. Ja, så vi påverkades på det sättet, men vi var ju inte med 

i… själva kriget, förstås.727  

När Linda inleder sin fråga med att det inte handlar om ”det här” syftar hon troligen 

på det de precis talat om, soldaternas villkor på västfronten. Men frågan understryker 

ändå att innehållet blir ett slags tillägg till undervisningsberättelsen. Att Sverige och 

svenskarna egentligen stod utanför krigets händelseförlopp markeras också av att 

både hon och hennes lärare använder passivformer på verben: Sverige ”påverkades” 

av utvecklingen men påverkade inte händelseförloppet. Det finns fler detaljer som är 

värda att uppmärksamma här: det improvisatoriska draget i Carolines svar ger det färg 

av kollektivt minne snarare än historiskt vetande. Kanske beror det på att hon tvekar 

lite om faktauppgifterna när hon hänvisar till hörsägen och i hastigheten blir också 

begreppet hungerupplopp till något annat, hungerstrejk, precis så som vi ofta gör i 

talad och ledig dialog. Men så småningom går bilden från det konkreta till det 

allmänna och generella – via franska revolutionen – som ju Caroline och eleverna 

studerade i åttan – och här skapas möjligheter till jämförelser. Någon revolution blev 

det ju inte, även om missnöjet och motsättningarna var stora. Dialogens fråga och 

svar går från drag av kollektivt memorerande till historisk slutsats via en komparation 

som eleverna bör känna till. Men poängen landar ändå återigen i det konkreta och det 

kollektiva. Det handlar om en föreställd nationell gemenskap och slutsatsen är att i 

det stora händelseförloppet, precis som i fallet med revolutioner, själva kriget, det var 

”vi” inte med i. Värt att notera är hur det kollektiva ”vi-et”, precis som på den första 

lektionen (då dialogen beskrev hur ”vi” var i Afghanistan för att ”lugna ner dem” 2009) 

blir till något som förstärker den föreställda gemenskapen, också när elever och lärare 

talar om Sverige i förfluten tid. Det är en viktig detalj i aktiviteten att erfara det 

                                                      
727 Ljudupptagning, lektion 4, 2009-11-04. 
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förflutna eftersom det historiska innehållet på så sätt blir en identifikatorisk resurs, 

något  det går att relatera till i nuet som en gemensam konstant över tid.728  

Annas kopplingar till kolonirörelsen ger också exempel på att nuet kan länkas samman 

med det förflutna eftersom det fysiskt går att förnimma i dagens värld. Det utgör 

sålunda ett exempel på att undervisningsberättelsen ibland tangerar vid berörda, 

direkta spår och att det i detaljerna kan ge elever underlag att varsebli det förflutnas 

faktiska existens i livsvärlden. Jag vet inte vilka referenser Anna har till kolonirörelsen 

men det är tänkbart att hon har fått kunskapen från någon vuxen i sin närhet; i alla 

tre svenska storstäderna kan det ses som en levande berättelse om nödåren bevarade 

som en fysisk kvarleva från just den tid man talar om.  

”Vad definierar mig som svensk ...”? Fler elevfrågor med anknytning till Sverige  

Elevfrågor av det här slaget kommer vi även att möta i andra sammanhang i det 

följande. Ett bra exempel är under lektion 7 om Versaillesfreden, då klassen studerar 

gränserna i Europa i en historisk atlas och förvånas över att den 1800-talsmässiga 

definitionen av nationalstat enligt formeln ”ett folk – en stat” inte tycktes fungera 

även om man i freden strävade efter att genomföra en sådan nyordning i Europa. När 

Katarina i det gemensamma klassrumssamtalet försöker förstå varför det enligt 

kartboken bor så många ungrare utanför det självständiga Ungerns gränser utbryter 

en ivrig diskussion med utgångspunkt i Johannas fråga. Johanna tycker det verkar 

konstigt att man inte skulle kunna tillhöra ett annat land bara för att man talar ett 

språk som inte de andra talar i det landet, och för resten borde man väl i så fall kunna 

lära sig detta språk?  

Johanna: [mycket engagerat, avbryter Katarina] Får jag säga en sak? ... 

Caroline: Ja, Johanna. 

Johanna: … ja, alltså, vad definierar mig som … alltså, det tycker jag är lite konstigt här  

Caroline: Mm…? 

Johanna:…. vad definierar mig som svensk, ifall om jag bor i Norge?  

Caroline: Ja? 

Johanna: Hon prata… [syftar troligen på Katarinas föregående inlägg] För grejen är, det 

tar ju … så här, dom måste ju ha bott där ett tag, dom här … ungrarna … dom måste ju 

ha bott där ett tag, då måste dom ju ha lärt sig språket, eller hur? 

Caroline: Ja? 

Johanna: Även om dom är ursprungligen från Ungern, så blir ju jag, om jag bott där ett 

tag, så blir ju jag … norsk… eller, ja, precis.  

Katarina och Johanna talar nu i mun på varandra och några repliker blir ohörbara på 

ljudupptagningen, Caroline ber Johanna fortsätta:  

                                                      
728 Jfr Danielsson Malmros (2012) s. 399 och Barton (2012) s. 94f . 
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Johanna: Jag tänkte också säga, att den här kartan visar, alltså hur mycket folk vill 

dela upp alla, man måste alltid lägga människor i såna här olika, så här… filer, för att 

kunna dela upp dom.  

Caroline Ja. 

Johanna: Det tycker jag är lite konstigt. 

Caroline: Visst är det konstigt. Eller hur? Men nu är det ju ändå så, hysch, att dom här 

minoriteterna som skapas nu då av folk, till exempel så, så …. kan man hitta då, 

Ungern hade ju varit en del av Österrike–Ungern, men ungrarna hade varit ganska 

diskriminerade mot … i det här gigantiska riket, men nu blir det minoriteter av … 

ungrare, till exempel i Rumänien …  som kommer att bli problematiskt, ja.  

Katarina [ganska tyst]: Jag sa ju det. 

Josefin [har räckt upp handen, får ordet ] Ja, alltså … det bor ju en massa olika 

folkgrupper i andra länder, det skulle vara jättesvårt alltså, tänk  om det skulle bo …. eh 

… alla finnar skulle bo i Sverige… 

Caroline Ja…? 

Josefin: och så .skulle man, alltså … dels så är det… det är ju olika språk, det vet jag 

inte om de är så olika…  

Caroline: Ja.. [ett tilltagande mummel på flera håll i klassrummet] hysch, hysch… 

Josefin:… men där nånstans, alltså det blir ju jättekomplicerat och massa… bråk om ... 

vilket land som är svenskt och vad som … alltså, det blir ju bara …[Caroline faller 

henne i talet, svårt att höra avslutningen] … 

Caroline: …ja, och så brukar det ofta bli en …elit … eftersom det brukar bli ett folk 

som, som bestämmer mer än andra. Brukar? ... nu är jag …. rent i historiskt i alla fall, 

jag menar Finland har ju tillhört Sverige och då kan man väl säga, ha styrts av Sverige, 

det blir ett språk som blir det dominerande  språket till exempel …när  man tittar på 

dom här … eh … ja en religion eller en kultur och dom andra känner sig diskriminerade 

mot, då … liksom kommer i andra hand och så vidare, blir andra klassens medborgare,  

… det skapar problem om dom här minoriteterna liksom fortsätter att va minoriteter och 

sin egen språkgrupp och kulturella grupp… på nåt sätt. Sen kan det ju va så att man 

assimileras in i ett land, då blir det ju ett folk, självklart. Men, det är problematiskt. 

[Byter tonläge, lektionen är slut] Okej, ska vi sluta där nu?729 

Det är inte helt osannolikt att det pågående Märkesåret påverkar samtalet i 

klassrummet och gör att diskussionen slutar med Finland som exempel. Redan 

tidigare under lektionen har Caroline förklarat att Finland blev självständigt från 

Ryssland i samband med första världskriget och ryska revolutionen och frågat 

eleverna om de är medvetna om att Finland fram till 1809 hade varit en del av Sverige. 

Slutsatsen här blir rimligen att Sverige står utanför inte bara kriget utan också det 

skede man talar om i samband med Versaillesfreden. På så sätt uppstår inte ”massa 

bråk om vilket land som är svenskt”. Här anknyter alltså undervisningsberättelsen till 

en central tematik i den nationella historiekulturen utanför klassrumsdörren denna 

höst: Sverige är ett land som genom sin långa fred stått utanför den typ av konflikter 

som man nu talar om. Det understryker också att resultatet i det här kapitlet står i 

nära anslutning till det förra. Elevernas tankar om att svensk historia är något som 

sker vid sidan av världshistoriens mer händelserika utveckling utgör också en del av 

det som de på olika sätt erfar på lektionerna. 

                                                      
729 Ljudupptagning lektion 7, 2009-11-16.  
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Det förflutnas plötsliga närvaro – en sammanfattande resultatdiskussion  

Genom täta beskrivningar och genom innehållsanalyser av klassrumssamtal och 

läromedel har det här kapitlet belyst och problematiserat möjligheter och svårigheter 

vad gäller aktiviteten att erfara det förflutna i undervisningsberättelsens 

gestaltningar. Kapitlets analyser visar att aktiviteten både begränsas och möjliggörs 

av kommunikationsmönster och representationsformer. I den avslutande 

diskussionen utvecklar jag dessa rön och kopplar dem till frågan om elevernas 

erfarande ur ett livsvärldsligt perspektiv.   Jag diskuterar även betydelsen av 

upptäckter och erfarande för undervisningsberättelsens helhet.  

Livsvärldsreferenser har en grundläggande betydelse för att erfara det förflutna  

I undervisningsberättelsen om första världskriget och mellankrigstiden tycks 

elevernas egna, redan befintliga referensramar ha en grundläggande betydelse för 

deras förmåga att varsebli det förflutna och göra det till möjliga ”erinringsspår”. Det 

märks både då dialogerna kretsar runt abstraktare begrepp och då det handlar om att 

mer konkret få syn på de historiska aktörernas egna villkor och perspektiv. Det blir 

visserligen långt mellan elevernas erfarenhetsbaserade reaktioner på eller frågor till 

det innehåll som de tar del av i informationstäta genomgångar, trots att deras lärare 

då och då använder egna upplevelser och inte sällan bjuder in eleverna att använda 

egna erfarenheter i klassrummets samtal.730 När detta sker ökar också många elevers 

engagemang påtagligt. Att det är fråga om en aktivitet som i hög grad kan beskrivas 

som ett svårförutsägbart, spontant och individuellt möte mellan det förflutnas 

representationer och livsvärldens erfarenheter framgår av den teoretiska 

analysmodellen. Aktiviteten behöver i likhet med de primära historiska frågorna inte 

heller artikuleras och förekommer säkert som tankar och känslor som elever på ett 

liknande sätt håller för sig själva – kanske i de flesta fall. En relativt låg förekomst i 

klassrumsinteraktionen kan av dessa anledningar på sätt och vis vara förväntad. Det 

gäller särskilt som också pedagogisk klassrumsforskning generellt sett har svårt att 

komma åt den här typen av mer upplevelsebaserade kunskapskvaliteter.731 

En plausibel orsak till att den här aktiviteten inte är mer frekvent kan emellertid också 

vara läromedlens och lektionernas fokusering på geopolitik (när det gäller första 

världskriget) och politiska ledare (när det gäller mellankrigstiden). I båda fallen har 

eleverna rimligen endast några få uppenbara, vardagliga referens- eller 

identifikationsmöjligheter i sin på egna erfarenheter grundade livsvärld, något som 

också framgick av det förra kapitlets intervjuer. Det är ett resultat som nära ansluter 

                                                      
730 Jfr Jarhall (2012) s. 173f.  
731 Aukrust (2003) s. 183–186; jfr Sahlström (2008) passim.  
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till vad tidigare forskning om läromedel och läromedelsanvändning har visat och 

understryker också det inflytande som den metodologiska nationalismen har på 

undervisningsberättelsen.732 Den närmast totala avsaknaden av namngivna eller på 

annat sätt urskiljningsbara enskilda, kvinnliga aktörer medverkar i linje med dessa 

resultat troligen till denna avgörande svårighet, trots återkommande inslag av samtal 

om förändrade könsroller och inslag om kvinnor som grupp. Samma distansskapande 

effekt har rimligen den konturartade skildringen av män utanför de maktägandes 

krets. Till svårigheten för eleverna att erfara det förflutna bidrar sannolikt också 

undervisningens starka betonande på en berättelse som utspelar sig utanför Sveriges 

gränser och där svenska förhållanden – vid de få tillfällen då de berörs – i huvudsak 

beskrivs i termer av påverkan utifrån, från det världshistoriska skedet till förhållanden 

här.  

Den stora mängden historiska innehållsbegrepp som nämns eller behandlas på 

lektioner medverkar antagligen också till att elever kan uppfatta lektionsinnehållet 

som något som i första hand ska memoreras som fakta. Den kedja av narrativa 

förkortningar som identifierats i undervisningsberättelsen framstår visserligen som 

något av en kronologisk stomme men händelsekedjans länkar framträder med olika 

styrka och helheten är troligtvis svår att få grepp om. Att det finns ett 

spänningsförhållande mellan skolans och lärarens mer kognitivt inriktade 

undervisningsintentioner och elevernas mer emotivt eller estetiskt inriktade intresse 

för upplevelser framgick redan av förra kapitlet. Här har detta spänningsförhållande 

kunnat åskådliggöras genom de fortsatta undersökningarna: medan Caroline talar om 

strukturer är eleverna mer inriktade på aktörer och händelser.   

En mer förvånande upptäckt är att även abstrakta resonemang har möjligheter att 

mobilisera vardagens referenser för elever. När Caroline samtalar med klassen om ett 

innehållsbegrepp som ”krig” och efterfrågar elevernas egna associationer visar det sig 

möjligt att förankra och historisera själva begreppet i ett tidssammanhang som 

omfattar både det förflutnas förståelse och skilda tolkningar i dagens värld. 

Aktiviteten att erfara det förflutna tycks också ha stor betydelse då klassen arbetar 

med ett reproducerat källmaterial. Där framträder historien i ett mer direkt och 

obearbetat förhållande och där kan elevernas egen vardagsförståelse användas som 

en resurs, både för att förstå det som likt och det som är olikt i människors villkor i det 

förflutna. Här blir det tydligt att en identifikationsyta öppnas då andra än män i 

maktägande ställning tar plats i undervisningsberättelsen.  

                                                      
732 Berger & Conrad (2015); Wertsch (2002).  
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En liknande möjlighet öppnar sig då läraren eller läromedlen förmedlar det förflutna 

mindre tolkat, via bilder eller genom det jag benämnt ”mikronarrationer”. 

Källmaterial, bilder och mikronarrationer är alltså exempel på att den slutna 

berättelsen plötsligt kan öppnas och bjuda in eleverna till ett erfarande av det 

förflutna i ett mer direkt avseende.  Här spelar också elevernas egna faktainriktade 

frågor en viktig roll. Att empiriska belägg kan visa att livsvärldens referenser har dessa 

grundläggande betydelser för aktiviteten att erfara det förflutna i klassrummet är 

därför kapitlets viktigaste rön i förhållande till den teoretiska modellen.  

Representationsformerna och innehållsurvalet inverkar på hela lärprocessen 

Empirin är som framgått av ovanstående långtifrån lättolkad. Det är svårt eller 

omöjligt att veta i vilken utsträckning lektionernas innehåll värderas av eleverna som 

ett möjligt erfarande, som kognitiva fakta att memorera eller som informationen som 

mer eller mindre passerar spårlöst förbi. Ibland skriver elever av tavlans innehåll och 

frågar Caroline om förtydliganden, men långa stunder är det svårt att se några 

avläsbara reaktioner under lektionsgenomgångarna. En invändning i det 

sammanhanget är att forskningsdesignen inte varit optimal för forskningsuppgiften. 

För att få reda på mer om just denna aktivitet i samband med pågående 

klassrumsundervisning krävs troligen andra och mer riktade metoder, exempelvis i 

form av elevers loggskrivande eller ”think-aloud-intervjuer” vilka tydligare och mer 

konsekvent skulle kunna ta fasta på individuella upplevelser i genomförda 

lektioner.733  

Att aktiviteten har varit relativt svår att utforska betyder emellertid inte att den har 

liten betydelse för historiemedvetandeutvecklingen i klass 9x denna höst. Snarare 

finns det mycket i den kommande undersökningen som indikerar motsatsen. Då vi i 

de följande kapitlen koncentrerar oss på frågor som rör de tolkande, berättande och 

orienterande aktiviteterna kommer exempelvis klassrumssamtalens och läromedlens 

fokusering på stater och enväldiga ledare att skapa särskilda förutsättningar. Eftersom 

den primära historiska fråga som eleverna ställs inför på den avslutande 

essäskrivningen handlar om jämförelser mellan Sverige i nutiden och 

Weimarrepublikens Tyskland blir också de nedtonade och frånvarande historiska 

perspektiven på svenska förhållanden något som inverkar på denna uppgift. En andra 

viktig slutsats från det här kapitlet är alltså att representationsformer och 

                                                      
733 Jfr Ingemansson (2010); Johansson (2012); Dahl (2013) och Alvén (2017) för exempel på sådana 
metoder. Också det föregående kapitlets undersökningar av primära historiska frågor hade troligen 
kunnat vinna på en sådan forskningsdesign.  
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innehållsurval har en stor betydelse inte bara för aktiviteten att erfara det förflutna 

utan också för de aktiviteter som undersöks i de kommande tre kapitlen.   

Intressen och upplevelser inom ramen för skolans historieundervisning  

En viktig förutsättning för erfarandet av det förflutna är enligt den teoretiska 

modellen att vi uppfattar att det har något att säga oss på riktigt, i vårt liv här och 

nu.734 Enligt Wertsch är det långt ifrån säkert att skolans historieundervisning har den 

möjligheten: den som inte uppfattar skolans historieundervisning som relevant och 

angelägen av ideologiska eller identitetsmässiga skäl avvisar sannolikt de innehållsliga 

aspekterna som vinklade, osanna eller ointressanta.735 I dessa fall blir det i skolan 

framställda förflutna svårligen till något som i egentlig mening bygger på och utvecklar 

historiemedvetandet. Bernard Eric Jensen betonar att skillnaden mellan den historia 

som eleverna möter i samhället i stort och den som historieundervisningen förmedlar 

generellt sett har glidit isär i många länder sedan 1990-talet. Samtidigt som 

historieundervisningen enligt Jensen i stigande grad har betonat vetenskaplighet har 

den förlorat sin tidigare meningsskapande roll i en nationellt präglad minneskultur, 

något som får eleverna att uppfatta undervisningen som mindre angelägen.736 Även 

försök att ”återskapa” en sådan nationellt inriktad kanonhistoria kan misslyckas och 

uppfattas som ointressant och trist, något som Anna Clarkes studier av australienska 

elevers uppfattning visar.737 När innehållet inte upplevs som något med relevans 

utanför klassrumsdörren tycks det förlora kraft som potentiellt erinringsspår.738  

Erfarandet som en del av ramberättelsens villkor i ”ovanliga” lärprocesser 

Det finns få tecken på att elever i klass 9x uppfattar innehållet som kontroversiellt 

eller som något som de av andra, mer eller mindre värderingsmässiga skäl skulle 

avvisa i linje med Wertsch och andra forskares iakttagelser. Däremot visar de täta 

beskrivningarna att elever vid ett flertal tillfällen inte tycks uppskatta undervisningen. 

De tycks stundtals också kunna motarbeta eller negligera den undervisning som de 

möter. Bilden av klassrummet som en lätt kaotisk plats där historieläraren för en kamp 

för att eleverna ska fatta något påminner ibland om den som Marianne Poulsen 

återger av interiören från de danska folkskolorna i slutet av 1990-talet.739 I likhet med 

Poulsen har jag valt att redovisa mycket av detta snarare än att betrakta det som ett 

                                                      
734 Rüsen (2004) s. 122. 
735 Wertsch (2002) passim. Jfr Rosenzweig & Thelen (1998) s. 109–114; Levstik (2008d) s. 230f; 
Johansson (2012) s. 21; Potapenko (2010) s. 164–168. 
736 Jensen (2003) s. 91. Till en liknande ståndpunkt kommer Keith Barton (2009) s. 278ff. 
737 Clarke (2008) s. 64–112.  
738 Jfr Poulsen (1999); Hartsmar (2001); Potapenko (2010); Wibaeus (2010).  
739 Poulsen (1999) s. 79–93.  
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historieundervisningens störande bakgrundsbrus. Här ska det alltså snarare uppfattas 

som en del av det jag kallat ramberättelsen: en del av villkoren för den pågående 

verksamheten är helt enkelt att elever kommer sent, inte har gjort läxan och har andra 

tankar i huvudet än historia. Det är i detta läge som läraren har omkring 60 minuter 

på sig att skapa en situation där det förflutnas representationer kan erfaras. 

Undervisningsberättelsen kan rimligen inte kliva utanför eller bortse från denna 

ram.740 Jag tror att det är viktigt att ta den typen av invändningar i beaktande när vi 

analyserar det vi sett på lektionerna. På insidan av klassrumsdörren kan det vara en 

kamp att sätta erfarandet av det förflutna i centrum för uppmärksamheten, både för 

elever och för lärare. Samtidigt ökar detta rimligen också pressen på att göra 

undervisningsberättelsens  representationsformer så tilltalande som möjligt under 

historielektionerna.  

Ett samspel mellan estetiska, kognitiva och värderelaterade dimensioner  

David Ludvigsson visar att även professionella historiker kan hamna i svåra 

avväganden mellan estetiska, kognitiva och värderelaterade frågor då de 

populariserar och kommunicerar historisk kunskap.741 Vi kan i det här kapitlet bli varse 

hur sådana avväganden görs och hur framställningen kan förändras sekundsnabbt i 

klassrumsinteraktionen. Då Caroline ser att eleverna inte följer med i en kognitivt 

inriktad genomgång kan hon antingen slå an en estetisk eller värderande sida genom 

mikronarrationer eller ställa en fråga som får eleverna delaktiga på nytt.  

Det betyder emellertid inte att eleverna står för det estetiska och Caroline för det 

kognitiva intresset. Vi kunde redan i det föregående kapitlet konstatera att både 

lärare och elever kunde formulera relevanskriterier och primära historiska 

frågeställningar som var inriktade på kognitiva dimensioner: gemensamt är att det 

både bland eleverna och hos läraren finns en önskan om förklaringar till att världen 

ser ut som den gör och en tanke om att historiska kunskaper kan bidra till detta. Vi 

har också kunnat se att Caroline upprepade gånger både i intervjumaterialet och inför 

eleverna beskrivit känslomässiga dimensioner som ett viktigt förklaringsvärde i 

tankebegreppet historisk empati.  Kapitlet har också visat hur detta fungerar: när 

krigets elände i skyttegravarna blir konkret eller när enskilda absurditeter som 

tillfälliga vapenvilor blir tydliggjorda kan vi se mer omedelbara reaktioner från 

elevernas sida. Som andra historiekulturella yttringar består alltså också genomförd 

klassrumsinteraktion av ett samspel mellan historiekulturens dimensioner. 

                                                      
740 Jfr Ziehe ([2007]1982) s. 149–158. Jfr också Wibaeus (2010) s. 225 om begreppet abjektion i 
samband med historieundervisning.  
741 Ludvigsson (2003) s. 283, 287ff.   
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Att balansen mellan kognitiva och livsvärldsliga aspekter av historisk kunskap är 

väsentlig framgick inte minst av klassens arbete med propagandaaffischerna. Här blev 

det också tydligt att elevernas egna erfarenheter var en förutsättning för nya 

upptäckter. Kapitlet bekräftar därmed Patrik Johanssons forskningsresultat vad gäller 

källmaterial i det att elevers livsvärldserfarenheter är en central resurs för att kunna 

tolka och begripliggöra historiska källor.742 Särskilt elevers plötsliga insikter om närhet 

över tid är ett väsentligt fynd i det här kapitlet och som nära ansluter till 

elevuttalanden i Johanssons arbete.743 Eftersom elevers livsvärldsorienterade 

utgångspunkter i tidigare historiedidaktisk forskning snarare uppfattats som ett 

problem, är detta ett viktigt resultat.744 Vad som är nytt här är att undersökningen 

tycks påvisa hur en även en kort exponering för ett historiskt källmaterial – och utan 

att arbetet var inriktat på källtolkning –  tycks kunna ge elever goda utsikter att erfara 

det förflutna i linje med den teoretiska modellen för ett narrativistiskt paradigm. Ett 

väsentligt drag verkar vara att den historiska källan både kan upplevas som tillräckligt 

lika och tillräckligt olika i jämförelser mellan nuet och det förflutna.  

Erfarandet är beroende av känslor och interaktion med andra  

Att erfara det förflutna och ge det en funktion i det egna historiemedvetandet innebär 

att man förmår uppfatta det som angeläget, men också som något att kunna dela med 

andra. Här ansluter det här kapitlet till flera andra, liknande slutsatser i tidigare 

forskning. Cecilia Axelsson Yngvéus antar att bristen på samtal i skolan efter 

museibesök gör besöken mindre angelägna för eleverna och att de därmed förlorar 

mycket av sin historiemedvetandeutvecklande potential i undervisningen.745 Berit 

Ljung ser i sitt material att det just är i interaktion med andra som erfarandet kan växa. 

Med teoretisk grund i Dewey och Rüsen skiljer Ljung på ett erfarande som är primärt, 

emotionellt och individuellt och ett annat som är bearbetat och gemensamt. Det är 

det senare som har betydligt fler egenskaper och som kan bidra till mer fördjupade 

insikter om det förflutnas betydelse i dag.746 I det här kapitlet kan vi lägga märke till 

att kombinationen källmaterial och gruppsamtal leder både till aktiverande av 

livsvärldsliga referenser och till ett ökat vetande vilket tycks bekräfta den tidigare 

forskningens slutsatser. Som jag ser det kan det också uppfattas som ett belägg för 

att historieundervisning är en historiekulturell yttring, där det kollektiva 

                                                      
742 Johansson (2014) s. 20–25.  
743 Johansson a.a. s. 120–122, 130ff.   
744 Johansson a.a. s. 13ff.  
745 Axelsson [Yngvéus] (2009) s. 286–289.  
746 Ljung (2009) s. 155–169.  
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memorerandet står för en avgörande aspekt. Det är genom att använda 

vardagsreferenserna som det förflutna blir gripbart.  

Att erfarandet av det förflutna har stor betydelse för att elever ska uppfatta ett 

historiskt innehåll som angeläget framgår också av litteraturvetaren Mary 

Ingemanssons studier av skönlitteratur som medel för historiemedvetandeutveckling 

i mellanstadieåldern. Hennes slutsatser är att de estetiska och emotionella 

dimensionerna är avgörande för barns förhållande till det förflutna.747 På 

motsvarande sätt har också Steven Dahl kunnat visa hur en spelfilm om en traumatisk 

historisk händelse (Hotel Rwanda) kan skapa ett erfarande som leder till en mängd 

frågor hos gymnasieungdomar och som på så sätt – i likhet med slutsatserna i det här 

kapitlet – kan förstås som en viktig drivkraft för historiemedvetandeutvecklande 

lärprocesser.748 Även i Dahls studie är de emotiva dimensionerna i historiekulturen 

framträdande för erfarandet, samtidigt som dessa inte står i motsatsställning till 

elevernas vilja att ta reda på mer eller diskutera såväl moraliska som politiska och 

sakhistoriska spörsmål.749  

Undervisningsberättelsen stänger och öppnar dörren till livsvärlden   

Den relativt omfattande medverkan från elevernas sida i klassrumsinteraktionen ger 

underlag för slutsatsen att undervisningen i det här fallet bjuder in eleverna och att 

det är meningsfullt att betrakta dem som medkonstruktörer i undervisningsförloppet. 

Även om undervisningen som helhet – det ligger i lärarrollen att den inte är 

maktsymmetrisk med elevernas – ytterst styrs och kontrolleras av Caroline ger 

analysen så här långt alltså ett säkrare underlag för att fortsatt kunna betrakta 

undervisningsberättelsen som en av lärare och elever gemensamt konstruerad 

historiekulturell yttring inom den institutionella ramen för en skolundervisning.750  

Här kan vi till sist konstatera att undervisningsberättelsen har inslag som både öppnar 

för elevers erfarande och som sluter den; den bjuder både in elevernas livsvärldar och 

håller dem utanför. Att inga kvinnor namnges eller blir synliga som individer är 

naturligtvis allvarligt ur detta perspektiv, men kanske inte förvånande med tanke på 

att nedtonande av kvinnor är ett av de tydligaste dragen i den selektiva traditionen av 

historieundervisning kring stater och politiska ledare alltsedan 1800-talet.751 Att en 

stor del av undervisningsberättelsens representationsformer: texter, bilder, film, 

                                                      
747 Ingemansson (2010) passim, se särskilt s. 290.  
748 Dahl (2014) passim, se särskilt s. 168ff.  
749 Jfr Dahl a.a. s. 28–31 för ett teoretiskt resonemang om detta.  
750 Jfr Säljö (2002) s. 155.  
751 Berger (2015) s. 375; Ohlander (2010).  
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narrativa förkortningar, innehållsbegrepp och klassrumssamtal fokuserar på politisk 

och geopolitisk historia är i det avseendet också följdriktigt. Här spelar sådant som 

mikronarrationer och källövningen med propagandaaffischer troligen en stor roll för 

att öppna berättelsen mot elevernas livsvärld, jämte de erfarenhetsmässiga frågor 

som Caroline och elever då och då riktar till innehållet under hela lektionsserien. De 

gränser mellan förmedlad och upplevd historia som forskningspersonerna upprepade 

gånger passerar illustrerar hur komplicerad relationen mellan historieundervisning 

och historiemedvetandeutveckling är. I nästa kapitel ska vi undersöka den tolkande 

aktiviteten i klass 9x och se hur analysen av den kan bidra till bilden av denna 

komplexitet.  

 

 

 

҉ 
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7. ”Var det han prinsen, Franz Ferdinand?” Elever och lärare 

förklarar (ett) krig  
 

 
Figur 7.1 Kapitlets huvudfokus i förhållande till den teoretiska modellen 

Det förra kapitlet gjorde det möjligt att genomföra en första analys av komplexiteten 

i elevers och lärares arbete med undervisningsberättelsen om första världskriget och 

mellankrigstiden. I det här kapitlet fokuseras aktiviteten att tolka det förflutna för att 

förklara och förstå. Enligt den teoretiska modellen om ett narrativistiskt paradigm för 

alla framställningar är detta en mer kognitivt inriktad aktivitet. Att tolka det förflutna 

handlar om att göra sådant som aktörer, förändringar, processer, system eller 

strukturer synliga och begripliga. Den handlar om att underbygga påståenden med 

belägg och att argumentera för olika möjliga tolkningar. Det är en aktivitet som 

potentiellt innefattar många olika tankebegrepp i skolans historieundervisning. På det 

sättet kan den sägas ligga nära professionella historikers perspektiv –  även om också 

vardagslivet ställer krav på att det förflutna ska tolkas för att göras begripligt.752  

Kapitlets forskningsfrågor går ut på att söka identifiera hur den tolkande aktiviteten 

kommer till uttryck på lektionerna i klass 9x. Hur engageras eleverna i aktiviteten? 

Finns det några skillnader mellan elevernas, läromedlens och lärarens sätt att förklara, 

och vilka konsekvenser får det i så fall för begriplighet, argumentation och för 

undervisningsberättelsens helhet?  

 

                                                      
752 Rüsen (2004) s. 131–134. 
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Att förklara och förstå i ett historieklassrum  

I historieklassrummet handlar aktiviteten att tolka om elevers försök att skapa 

förståelse för olika företeelser i en annan tid. Det kan handla om att tolka vad en 

varsebliven och erfaren kvarleva är för något. Eller det kan handla om att förstå 

orsaksförklaringar i lärares eller läromedelstexters framställningar. Frågor om 

sammanhang, betydelse och innebörder kan också finnas inbäddade i och vara en del 

av berättelser. För att komma åt denna aktivitet behöver vi därför detaljstudera 

interaktionen i klassrummet i sådana situationer där strävan efter begriplighet blir 

tydligast.  

En generell svårighet i förhållande till klassrumsforskning som bedrivs med hjälp av 

observation är att elevers lärande endast kan läsas av i kommunikation med läraren 

och andra elever. Vi kommer alltså endast åt lärprocessernas yttre och verbaliserade 

uttryck. När man som elev besvarar en fråga på en lektion, exempelvis om varför 

något hände i det förflutna, är det rimligt att anta att svaret anpassas till lärarens 

förväntningar. Elevens svar i klassrummet får därmed en rad funktioner utöver det 

historiska sakinnehållet: ur lärarens perspektiv kan svaret fungera som belägg för att 

undervisningen fungerar och att eleven har begripit det som avsetts. För eleven kan 

lärarens godtagande av ett svar tolkas som ett kvitto på att man har förstått, eller att 

man åtminstone fått läraren att tro att man förstått.753 Mycket i det här kapitlet 

kommer att handla om en sådan interaktion. Det är egentligen knappast förvånande: 

pedagogisk och allmändidaktisk klassrumsforskning har visat att den vanligaste 

formen för klassrumssamtal oavsett ämne är så kallade IRE-sekvenser, det vill säga att 

läraren initierar en fråga som eleven responderar på och läraren till slut evaluerar.754 

Innan vi återigen kliver över tröskeln till Carolines och elevernas klassrum är det också  

viktigt att erinra om, att för elever är klassrummet en plats för att pröva idéer och 

tankar, en arena att både göra sig synlig på och en plats där man kanske inte vill synas. 

Man talar både fritt och bundet. Det går att fly tillbaka in i en okunnighet och träda 

fram med en säkerhet, i båda fallen på försök. Den risk man som elev tar när man 

yttrar sig i klassrummet handlar om bli bedömd, av klasskamrater, av läraren – men 

också av sig själv.755  De samtal som vi följer här kan också ses som en förhandling om 

begriplighet, där en gemensam förståelse av katastrofernas århundrade är under 

uppbyggnad.  

                                                      
753 Ziehe (2003 [1986]) s. 173-183. 
754 Sahlström (2008) s. 18–28; Grøver Aukrust (2003) s. 174. Jfr Carlgren (2011) s. 54–57.  
755 Imsen (1999) s. 68–104; Ziehe loc. cit.   
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 ”Varför ... alltså alltihop, jag förstår inte!” Att förklara ett ”händelseförlopp”   

Det är måndag morgon den 9 november och det har gått en vecka sedan klass 9x 

inledde sina studier i historia denna termin. Det betyder att eleverna sammanlagt haft 

tre lektioner om första världskriget nu. Men det är samtidigt en vanlig vardag i 

klassrummet och det tar lite tid innan lektionen startar på allvar. Några elever är 

kraftigt försenade. Det är inte särskilt ovanligt att någon eller några av eleverna 

kommer sent på morgonlektionerna. Men någon iakttagbar irritation över elevernas 

drop-in förekommer inte från Carolines sida. Eftersom en del av eleverna bor på andra 

håll i Storstaden händer det att förseningar i kollektivtrafiken gör dem sena. En annan 

trolig anledning till att de sena eleverna inte blir ifrågasatta är också att Caroline inte 

vill förlora tid och fokus från det man gör på lektionerna. Det händer att hon öppnar 

dörren för en försenad elev medan hon fortsätter att tala om det historiska stoffet, 

säger ett glatt hej till den sena eleven, för att sedan fullfölja sin framställning med 

endast någon sekunds fördröjning. Precis som den föregående veckan är det också 

denna måndagsmorgon ett oväsen utanför dörren till korridoren. I dag blir de 

stökande sjuorna tillsagda av Henrik som spontant reser sig från sin bänk och går ut i 

korridoren och säger till dem att vara tysta, när de låter så mycket att det blir svårt att 

höra vad som sägs i klassrummet. Störningarna blir efter detta inte fullt så påtagliga 

som under förra måndagen även om enstaka skrik och slamrande skåpdörrar inte 

upphör helt förrän sjuornas lektion börjar.  

När Caroline inleder lektionen frågar hon först eleverna med en lite ironisk ton om de 

tänkt på första världskriget under helgen. Jag uppfattar att frågan, precis som 

öppningsreplikerna föregående vecka, tycks kunna fungera som en slags inbjudan till 

en gemensam utgångspunkt för dagens arbete. Man kan tänka sig att den 

antydningsvis refererar till livet utanför skolan, något som kanske både hon och 

eleverna kan värdera som viktigare. Men frågan kan också tolkas som att den 

markerar att det är ett arbete som måste göras i skolan, ett arbete som kanske inte 

alltid är lustbetonat. Hur man än tolkar den här inledande dialogen upplever jag det 

som att elever och lärare både nu och annars har skapat en god undervisningston på 

lektionerna, där lärarens roll inte är att vara uppfostrare utan snarare arbetsledare i 

det gemensamma tolkningsarbete som utförs. Detta skapar en närhet utan att det för 

den skull leder till att relationen framstår som privat.756 Öppningsrepliken får också 

omedelbart respons från en av flickorna som sitter nära katedern: ”Det enda jag 

tänkte på” säger hon med samma ironiska tonläge som Caroline.  ”Eller hur…” 

                                                      
756 Ziehe a.a. s. 150f; Imsen loc.cit. 
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fortsätter Caroline och tillägger skrattande: ”Nej, inte jag heller ska jag säga, så 

mycket, faktiskt.…”757 

En fråga kräver svar – fem minuter som blir långa  

Men alla elever nappar inte riktigt på denna inbjudan till en lite distanserad 

gemenskap kring starten på dagens arbete. Det verkar som om Johanna visst har tänkt 

på det historiska stoffet under helgen. Hon vill verkligen veta mer om första 

världskrigets aktörer. Strax efter det föregående replikskiftet ställer hon en fråga med 

en uppfordrande ton, hon närmast kräver ett svar:  

Johanna: Kan jag få fråga en sak?  

Caroline: Ja. [Många elever är fortfarande ganska högljudda] Hysch, hysch. 

Johanna: Jag förstår faktiskt inte riktigt. 

Caroline: Vad är det du inte förstår?  

Johanna: Jag fattar inte riktigt vilka det var som krigade och vad som hände och varför 

blev dom …. varför, alltså … alltihop, jag förstår inte!  

Troligtvis är det fler i klassen som tycker det är svårt att få grepp om det man håller 

på med. Johanna får i alla fall stöd från Ida som inte heller verkar ha kommit till klarhet 

över aktörer, orsaker och händelseförlopp:  

Caroline: Snacka inte, hysch, hör ni samla ihop er nu igen. Johanna hade en fråga 

nämligen. Hysch, hysch, hysch, hysch. Och den frågan var så här att ja, hon sa [---] att 

jag förstår inte, vem började kriga med vem, och det verkar rörigt, eller hur Johanna, var 

det så? 

Johanna: Ja. 

Ida: Jag tycker också det, faktiskt!  

Som jag uppfattar det är det en del av Carolines professionalism att hon snabbt 

anpassar sig till den lite oväntade situationen. Hon har planerat att berätta om 

soldaternas verklighet på västfronten i dag: på nästa punkt på hennes detaljplan för 

denna vecka står ”Blekta ben och ruttet kött - På västfronten intet nytt.”758 Denna 

punkt får alltså vänta i det läge som uppstått. Den snabba vändningen åskådliggör 

också hur Caroline kan låta en elevfråga styra delar av undervisningen. Men det 

synliggör troligen också hennes ämnesdidaktiska val. Att eleverna kan tolka och förstå 

det förflutna är viktigare än att gå vidare med det historiska skeendet: det framgår 

inte minst av intervjumaterialet att orsaksförklaringar är av centralt intresse:  

Caroline: Ja, ja … ja men, jo, precis, ja, men det är det ju också! Vi kan väl bara ta fem 

minuter och repetera händelseförloppet?  

 

                                                      
757 Ljudupptagning, lektion 4, 2009-11-09. Alla andra citat i lektionsreferatet på de följande sidorna har 
samma källa.  
758 Klassens terminsplanering  v. 46–47, s. 2.   
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Narrativa förkortningar med olika konkretionsgrader inleder dialogen  

Alla elever deltar visserligen inte i samtalet och det är fortfarande många som sysslar 

med annat. Ljudinspelningen registrerar exempelvis sms-trafiken (som elektriska 

störningar) från dem som sitter närmast katedern vid omkring tio tillfällen denna 

lektion. Men de som deltar i samtalet visar stort intresse och engagemang. Det ska 

emellertid snart visa sig att det Caroline kallar händelseförlopp har olika betydelser 

för lärare och elever:  

Caroline: Och då tänker jag så här, för det första, vi började ju titta lite grann på en tid 

som man kallade för […] [förställer rösten en aning] ”den väpnade fredens tid”, så vackert 

eller poetiskt kanske… Och kommer ni ihåg, slutet av 1800-talet där, med dom här 

stormakterna i Europa, började … eller var i konkurrens med varandra … och var också 

väldigt rädda för varann. Vad var det som hände under den här tiden, hör ni, som gjorde 

att spänningarna byggdes upp i Europa, kan man säg … är det nån som kan … bara 

snabbt [… ]? Var inte blyga!  Isabelle.  

Isabelle: Var det han … prinsen … Franz Ferdinand, som gjorde så att … 

Flicka [faller Isabelle i talet ]: … var det som startade allt? 

Isabelle [fortsätter på sin replik]: … som … blev skjuten?  

Caroline: Ja, alltså, det är ju den här, det är ju gnistan, eller hur…  

Isabelle: Mm. 

Caroline: … man pratar om? Men jag tänker på, innan Franz Ferdinand blev skjuten, så 

har ju dom här länderna ju inte kommit så bra överens på en ganska lång tid. Vi har 

pratat om [betonar de följande orden som uttalas långsammare, som i en uppräkning] 

”nationalism, imperialism, försvarsallianser, upprustning” … [återgår till vanligt tonläge] 

kommer ni ihåg nu? Mm, vad har vi sagt om allt det här [...]?  

Carolines  beskrivning av ”det som hände” kopplar hon inledningsvis till ”den väpnade 

fredens tid” och ger därefter eleverna ledtrådar till de militära, ekonomiska och 

storpolitiska krafter som hon vill att de ska använda i sina bakgrundsförklaringar. Men 

Isabelle tar fasta på en mer gripbar sida i ”händelseförloppet” och börjar i stället med 

att nysta upp en annan, mer konkret och avgränsad narrativ förkortning, ”skotten i 

Sarajevo”. Hon är visserligen inte riktigt säker men undrar tillsammans med en av sina 

klasskamrater om det inte var det, ”som startade allt”? Caroline bekräftar Isabelles 

inlägg men genom att använda metaforen ”gnistan ... man pratar om” anspelar hon 

återigen på det de talade om förra veckan. Hon hoppas uppenbarligen att metaforen 

– som också återfinns i elevernas lärobokstext – ska fungera som en påminnelse. Det 

är tydligt att hon vill att eleverna ska uppfatta det som hände på Balkan i juni 1914 

som en utlösande faktor och inte som en grundläggande orsak till kriget. När eleverna 

alltså inte självmant når fram till det efterfrågade svaret betonar hon de historiska 

innehållsbegreppen ”nationalism, imperialism, försvarsallianser, upprustning”. 

Caroline vänder sig först till Ida och frågar om hon kan repetera vad de sagt om dessa 

begrepp under den föregående veckan. Men Ida håller fast vid sin och Johannas 

ursprungliga fråga. Hon menar att det är just detta som är så svårt: 
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Caroline: Vad har vi sagt om allt det här? 

Ida: Ja, jag… jag … försökte … det är det jag inte förstår!  

Caroline: Nej, är det nån, är det nån som kan hjälp… Är det nån som kan hjälpa till nu? 

Vad är det jag … vad är det vi har sagt om alla dom här sakerna? Vad är det som leder 

fram till det här … kriget? Bara jätte-jätte snabbt? [Niklas räcker upp handen] Niklas?  

Niklas: Jo, men det är väl det att det har skett jättemycket utveckling ... 

Caroline: Mm? 

Niklas: … teknisk utveckling, och … liksom Tyskland har nyligen skapats [ohörbart ord] 

och dom har.. samtidigt så ligger väl dom i fejd med Frankrike, och så är det massa andra 

som … det är många som vill ha egna länder och så. Det skapar konflikt.  

Caroline: Ja, absolut. Eh… är ni klokare? [Tystnad ett par sekunder.]  

Ida: [Tveksamt] Nej.  

Inte heller innehållsbegreppen verkar hjälpa 

Kanske tänker Caroline att Niklas lite trevande försök att koppla skeendet till 1800-

talets nationalism och det fransk-tyska kriget ska hjälpa de andra eleverna i klassen 

att komma ihåg huvuddragen i de kausala resonemang som de redan fört. Ganska 

snart står det klart att det nog inte är fråga om att eleverna har glömt vad de gjort 

förra veckan utan att det snarare handlar om att det är fler som har svårt att få delar 

och helhet att hänga ihop:  

Caroline: Nej, men så här då, man tänker så här, det var jättebra Niklas, men här, man 

tänker så här, för det första så var det så att … Tyskland hade inte varit ett eget land 

utan det hade varit en massa småriken som i och för sig hade, dom hade haft nån typ av 

gemensamt styre under Preussen, men 1900- eh… 1871 så enas Tyskland och blir ett 

stort land och Tyskland industrialiseras väldigt, väldigt snabbt. Dessutom har dom varit i 

ett krig med Frankrike och snott åt sig två väldigt viktiga landområden, Elsass och 

Lothringen, kommer ni ihåg det här nu? [Några elever svarar svagt ja.] Ja, och så 

Frankrike dom är, är rädda och arga på Tyskland kan man säga, och Storbritannien dom 

tycker inte heller om tyskarna, varför inte då?  Vad har Storbritannien för problem med 

Tyskland?  [Några sekunders tystnad] 

Karina: Konkurrenter?  

Caroline: Konkurrenter. Om vad då? 

Karina: Om att vara störst och bäst? 

Caroline: Störst och bäst. Absolut, och … konkret, kommer ni ihåg… 

Johanna: Vilka? Frankrike och Tyskland? 

Caroline: Fra.. Storbr… Nu är det Storbritannien och Tyskland. 

Johanna: Okej. 

Caroline: [skrattar till]  

Ida: Dom är konkurrenter om nånting som finns…[ohörbart ord]  

Caroline: Vad är dom konkurrenter om?  Jag sa ju det, om att bli världs… störst  

Ida: Ja. 

Caroline: Ja, absolut. Och hur… eh… vad är det dom konkurrerar om, lite mer konkret, 

så där, förutom att vara störst så där?  

Josefin: Tyskland har ju… blivit, vad heter det, deras, vad heter det, industri har växt 

jättemycket och … ja, Storbritannien ville vara dom som producerade mest och sådära 

… det, … mest och flest och störst fabriker och… 



236 
 

Ett kritiskt läge i klassrumsdialogens förhandlingar om begriplighet  

Samtalet sker i högt tempo. Sannolikt vill Caroline fortfarande klara av det här snabbt 

så att hon kan fortsätta med det planerade lektionsmomentet. Men Johannas fråga 

visar sig snart öppna för fler funderingar och frågestunden övergår i en ganska lång 

och omfattande genomgång av förra veckans arbete. Dialogerna får också snart drag 

av en slags förhandling om begripliggörandet.  

En viktig detalj är att den personifierade språkdräkten skapar en vardaglig ton och 

skenbar enkelhet i klassrumssamtalet. Ekonomiska bakgrundsförhållanden blandas 

med politiska målsättningar i beskrivningar som blir mycket allmänt hållna: processer, 

aktörer och motiv får omväxlande uppmärksamhet. Ibland uppstår vad som kan 

betecknas som en referensanarki när en stat ena sekunden motsvaras av ett kollektivt 

”dom” och i nästa framställs som en individ med både känsla och vilja. Samtidigt som 

Caroline ofta använder samma vardagliga framställningssätt som eleverna tolkar jag 

det som att hon med sina frågor hela tiden strävar efter att styra deras resonemang 

mot en mer strukturell nivå. För henne handlar personifieringarna rimligtvis om ett 

slags metaforiskt språkbruk i syfte att skapa en helhetsbild. Men frågan är om 

eleverna uppfattar det så? Dialogen hamnar också då och då i ett kritiskt läge vad 

gäller begriplighet. Ett bra exempel på hur skör samtalstråden kan bli är när Arvid får 

frågor om Storbritanniens roll i händelseutvecklingen inför kriget, en dialog som tar 

vid där Josefin nyss slutade sitt resonemang om Storbritanniens ledande ställning som 

industrination:  

Caroline: Dom var ju vana vid det, för det var ju dom som [var] först, eller hur? 

Storbritannien hade ju nånting, tänk er Storbritannien, det var nu ett [...]  världsimperium, 

så kan man säga, men om man tänker på Storbritannien i sig, moderlandet, så är det ett 

litet örike där i … eller hur? Vad var det Storbritannien hade som gjorde dom så mäktiga, 

Arvid? 

Arvid: Flottan.  

Caroline vill troligen att Arvid ska beskriva den ekonomiska särställningen grundad på 

den tidiga industrialiseringen i förening med imperialismen – här finns en tråd till 

Josefins inlägg om konflikten med Tyskland: genom tillgång till kolonier fick 

Storbritanniens industrier råvaror och avsättning för sina industriprodukter. Det 

nämndes redan på den första lektionen.759 Eleverna kunde också läsa om detta i den 

lärobokstext de haft i läxa till förra torsdagen.760 Och under torsdagslektionen tog 

Caroline dessutom upp detta under en genomgång.761 Men det är knappast det här 

                                                      
759 Ljudupptagning, lektion 1, 2009-11-02. 
760 Sjöbeck & Melén (1995) s. 34f. 
761 Ljudupptagning, lektion 2, 2009-11-05.  
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komplexa sambandet som Arvid ger uttryck för. Det verkar snarare vara Johannas 

ursprungliga fråga om krigets aktörer och orsaker som är det centrala för honom och 

här spelar militära styrkeförhållanden en avgörande roll. Caroline avvisar inte Arvids 

association men försöker samtidigt att få honom att föra in andra bakomliggande 

orsaker genom en följdfråga:  

Caroline: Dom hade en gigantisk flotta, varför hade dom den här stora flottan för, vad 

skulle [dom] med den till? 

Arvid: För att dom hade så många kolonier så dom behövde kunna ha, liksom kontroll 

över allting.  

Nu är Arvid på rätt spår. Men kopplingen till den ekonomiska utvecklingen och 

konkurrensen med Tyskland återstår. Det är troligen därför Arvids svar nu 

kompletteras med uppgifter om handelsflottan. Kanske är Carolines tanke att detta 

ska få honom  att resonera om marknadsandelar i världsekonomin:  

Caroline: Dom hade jättemånga kolonier och dom behövde kontroll över allting. Så 

dom hade två [flottor], om man säger, dels hade dom väldigt många handelsskepp 

förstås, eller hur? Sen hade dom också … för att dom här skeppen skulle kunna segla 

på världshaven så hade man också en ganska stor militär flotta. Mm. Och vad var det, 

Arvid, vad var det Tyskland ville nu […] eller varför kände sig Storbritannien hotade av 

Tyskland, tror du? 

Arvid: Eh… Nej, …eh…. det känns som … 

Arvid tvekar trots att hans lärare ger honom allt tydligare ledtrådar: 

Caroline: Nej, men tänk så här, växer Tyskland, dom … vi har varit inne på här att 

industrin växer, dom blir mäktiga… ja, rent ekonomiskt kan man säga… 

Arvid: Dom kanske ligger före i … typ eh… i teknologi. 

Här tar Arvid upp ett ekonomiskt-historiskt faktum som nämnts under förra veckan 

då Caroline talat om ”andra generationens industrialisering” och att det var till den 

tyska industrins fördel att utvecklas senare så att den hade tillgång till modernare 

maskiner och nya tekniska lösningar.762 Men de efterfrågade sambanden mellan 

industrialisering, imperialism och risk för stormaktskonflikter är fortfarande oklara 

och Caroline försöker åter få Arvid att utveckla sitt svar:   

Caroline: Ja, det gör dom, varför då tror du? 

Arvid: För att dom… [tystnad några sekunder] [hade] mer pengar.  

Caroline: Mm…?  Kan det varit en fördel också att dom var senare än Storbritannien, 

tror du, med att bygga upp sin industri, till exempel? 

Arvid: Ja, för dom har liksom många … gamla vanor att leva efter eller … eh ... 

Caroline: Ja… sen kan man säga att när Tyskland började … sin industrialisering, då 

hade man hållit på ett tag i England, till exempel, hundra år innan. Dom hade ju mycket 

nyare ... nyare maskiner och fabriker och var effektivare förstås.  

                                                      
762 Ljudupptagning, lektion 2, 2009-11-05.  
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När dialogen avslutas är det tveksamt om Arvid fått grepp om detta med den senaste 

teknologins konkurrensfördelar. Svaret på den sista frågan framstår återigen som mer 

chansartat och Arvid och hans lärare talar förmodligen förbi varandra. Tråden 

utvecklas inte mer, utan i nästa dialog ställer Caroline frågor om försvarsallianserna.  

En mödosamt och gemensamt framställd bild av kausala samband   

Ett första steg i analysen av lektionens dialoger visar att det är skillnad på 

konkretionsgrad i förklaringarna av ”händelseförloppet”. När Caroline vill att eleverna 

ska se industrialiseringen, imperialismen, den växande nationalismen och de 

rivaliserande stormaktsförbunden som en samlande orsak till första världskriget 

svarar Isabelle, lite frågande och tveksamt med mordet på Franz Ferdinand. När 

Caroline vill att eleverna ska bena upp problematiken genom att resonera om hur 

Storbritanniens roll som ledande världsmakt grundats på ett kolonialvälde och 

ekonomiska framgångar och att det var denna ställning som nu hotades av Tyskland, 

svarar Arvid med att den brittiska flottan är störst och att den ökande industriella 

konkurrensen mellan tysk och brittisk industri är en fråga om att tyskarna nu hade 

”mer pengar” än britterna. Hans beskrivning av den tyska industrins fördelar av ny 

teknologi verkar han ha svårt att begripliggöra, trots lotsande följdfrågor. Överblicken 

saknar en sammanhållen linje och klarhet.     

Konfliktlinjerna mellan krigets aktörer är alltså än så länge relativt oklara och 

pendlandet mellan konkreta detaljer och abstraktare begrepp fortsätter också på ett 

liknande sätt i ytterligare tio minuter under lektionen. Carolines repliker blir dock lite 

längre och förklarande och de frågor hon nu riktar till eleverna blir alltmer avgränsade. 

Saga får beskriva vad som menas med en försvarsallians och Frida vilka stater som 

hörde till ententen respektive trippelalliansen. Med hjälp av sin lärares detaljfrågor 

kan andra elever ge exempel på Balkanhalvöns spänningar i början av 1900-talet även 

om det blir många olika stater och konflikter att hålla reda på. Anna kommer ihåg 

begreppet ”panslavism” från förra veckans lektioner och kan föra samman de serbiska 

nationalisternas tankar om samhörighet med Ryssland. Alexander kan redogöra för 

Rysslands intresse för passagen från Svarta havet genom Bosporen. Att Österrike-

Ungern består av en mängd olika folk, att osmanska riket försvagats och att detta i sin 

tur gjort geopolitiska frågor allt mer komplicerade beskrivs av Caroline. Hon söker på 

så sätt att upprätthålla en röd tråd i den gemensamma framställningen men det är 

svårt för eleverna att hänga med, trots att de kommer ihåg många detaljer:  

Caroline: Och när Turkiet drog sig tillbaka, då blev det … och då var det en del länder 
där som blev självständiga, förstås. Men så var det en stormakt i Europa, Österrike-
Ungern som gärna ville lägga under sig, så mycket som möjligt av Balkan och ta över 
Turkiets inflytande där, självklart. [Ger ordet till Josefin] 
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Josefin: Ja, men det var det jag tänkte säga, det var väl Österrike-Ungern … eh … 
erövrade, var det Bosnien-Herce… 
Caroline:  …govin… 
Josefin: …govina, ja, och eh… massa andra länder där på Balkan och dom ville ju 

fortfarande vara självständiga. Och… jag kommer inte ihåg! Det var så himla mycket, 
men alltså började det här … jag vet inte …. Skottet i Sarajevo och då … eh…. Ja, men 
det var nånting med serbiska nationalister också som … förklarade krig mot… nån som 
jag inte kommer ihåg vem det var… [låter road] nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. 
Caroline:  Nej, alltså det är så många turer här, eller hur? 
Josefin: Ja.  
Caroline: Men det som hände då, det var att Österrike-Ungern dom la under sig ett 
område som hette Bosnien-Hercegovina, precis som Josefin sa, och i Bosnien-
Hercegovina, där bor det väldigt många … serber. 
 

Det är tydligt att många elever visar fortsatt intresse för detaljerna, och att de vill visa 

sin lärare att de har förstått, oaktat detta har eleverna svårt att få grepp om såväl 

detaljer som helhet. Trots att Caroline flera gånger signalerar att hon önskar runda av 

samtalet och gå vidare med det hon planerat för den här lektionen förhindrar 

elevernas inlägg upprepade gånger hennes försök att få slut på samtalet. Strax efter 

replikskiftet mellan Caroline och Josefin är det ytterligare en elevfråga som sätter fart 

på och förlänger den tänkta femminutersrepetitionen:  

Alexander: Jag tänkte bara dom här slaviska nationalisterna, dom sköt ju han den 

dära, vad hette han… 

Caroline: Franz Ferdinand, mm? 

Alexander: … Franz Ferdinand, var det för att det skulle bli krig så att ryssarna skulle 

dyka in och hjälpa serberna? 

 

Caroline beskriver återigen attentatet, den serbiska nationalismen och den fortsatta 

utvecklingen under svarta veckan. Hon säger till eleverna att det är huvuddragen som 

är det väsentliga, inte i vilken ordning staterna förklarade krig mot varandra.763 Till 

slut behandlas det komplicerade händelseförloppet kring krigsplanerna. Vilhelm kan 

redogöra för den tyska krigsmaktens rädsla för ”angrepp på båda sidor” från Ryssland 

respektive Frankrike och hans lärare kompletterar inlägget med innehållsbegreppet 

”tvåfrontskrig”. Den sista pusselbiten står Anna för när hon tar in Storbritanniens 

krigsförklaring som en konsekvens av den tyska invasionen av Belgien:  

Anna:  […] men så då gick dom genom Belgien som var neutralt och dom hade lovat 

både, alltså, båda allianserna hade lovat liksom Belgien att… dom inte skulle angripa 

dom, så gick dom genom där i alla fall och då … eh… då blev Storbritannien arga och 

sa att dom [tyskarna] var tvungna att … liksom retirera, men det gjorde dom inte, så då, 

förklarade Storbritannien krig mot dom. 

Ida: Vilka var det som gick genom Belgien? 

Caroline: Det var Tyskland som gick genom Belgien för att anfalla Frankrike, och … då 

… alltså det här var  väldigt, väldigt känsligt och då tänker man så här att inte 

Storbritannien gått, liksom nappat, eller gått med dom här krigsförklaringarna tidigare, 

det var väl så att Storbritannien var inte så intresserade och dessutom så kände dom 

sig ganska säkra, i och med att dom är en ö-nation, till exempel. Dom hade legat lite 

                                                      
763 Detta hade de också ägnat en stor del av fredagslektionen åt. Ljudupptagning, lektion 3, 2009-11-
06.  
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lågt, dom hade protesterat men det hade inte hänt så mycket, men nu när tyska trupper 

går in … eh… i Belgien då måste Storbritannien agera eftersom man har det här 

avtalet [...], och då kommer Storbritannien med i kriget, på Frankrikes och Rysslands 

sida då förstås. 

Johannas inledande fråga och samtalet om förra veckans undervisning har nu pågått 

i över 20 minuter. Det långa samtalet visar att många, kanske de flesta av eleverna 

efter en veckas studier ännu verkar ha ganska diffusa och fragmentariska bilder av 

bakomliggande orsaker, aktörer och händelseförlopp. Samtidigt verkar det som om 

eleverna, när de lägger ihop olika fragment under ledning av sin lärare kan skapa en 

gemensam bild. Till slut uppstår ändå en skelettartad beskrivning av skedet och de 

stater som blev indragna i kriget 1914. Men samtalet har förts på flera olika nivåer 

samtidigt och beskrivningen skiftar ofta fokus. Ibland handlar det om en enskild 

händelse, ibland om bakomliggande, strukturella faktorer, ibland om de dåvarande 

statsledningarnas geopolitiska målsättningar eller om militärledningarnas strategier. 

Att Josefin och Ida knappast var ensamma i klass 9x om att ha svårt att få grepp om 

det man läser just nu är helt klart. I slutet av repetitionen reflekterar Caroline över att 

det tydligen var nödvändigt att återigen ta upp detaljerna. Hon säger till eleverna  att 

”det är konstigt det där, man tror att man sagt någonting och sen så … [skratt] tror 

man att man aldrig mer ska behöva säga det, men så enkelt är det ju inte.” 

En komplex tolkningsgemenskap framträder ur en noggrannare analys  

En del av det vi sett genom den täta beskrivningen kan tolkas som en ganska typisk 

klassrumsinteraktion på en historielektion, ungefär som vi också kunde se i det förra 

kapitlets samtal om den lästa läxan.764 Utgångspunkten för den här lektionen är 

visserligen en elevfråga och det är flera elever som ställer frågor under den första 

delen av lektionen. Men det är läraren som styr dialogerna. Elevernas insatser 

fokuseras till att besvara frågor med hjälp av minnesbilder av ett redan behandlat 

stoff. Just själva benämningen, att man ska ”repetera” händelseförloppet, pekar mot 

att det handlar om något som närmast framstår som ett odisputabelt faktum, inte om 

en öppen och undersökande verksamhet, eller om något som kan eller bör tolkas. 

Frågorna som ställs till eleverna är som vi sett sällan autentiska i den meningen att de 

kan innehålla nya infallsvinklar – det mesta handlar om sådant som det verkar finnas 

givna svar till, även då spörsmålen kretsar kring innehållsbegrepp med hög 

komplexitet. På så sätt påminner det vi tagit del av om sådant som tidigare är känt 

både inom allmändidaktisk och praktiknära historiedidaktisk forskning.765 Också 

                                                      
764 Jfr Halldén (1986a); Friberg (2017). 
765 Grøver Aukrust (2003) s. 177; Halldén a.a. s. 162–171. Jfr David Rosenlunds analyser av frågor på 
gymnasielärares historieskrivningar. I de flesta fall bygger de på memorerade innehållskunskaper trots 
att de kan ha ett kausalt resonemang i frågeformuleringen, Rosenlund (2016) s. 81–89. 
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svårigheterna för historielärare att koppla samman tolkande, abstrakta element och 

konkreta, innehållsliga frågor är väl kända i tidigare forskning.766  

Det vi tagit del av här kan alltså framstå som ganska långt från den tolkande 

aktiviteten i den teoretiska modellen om ett narrativistiskt paradigm för historiska 

lärprocesser. Den karakteristiken stämmer emellertid sämre vid en noggrannare 

analys av interaktionen. Under lektionens första 22 minuter ställer Caroline 51 frågor 

till eleverna. Men hälften av dessa (25) kan beskrivas som kommunikativa, 

procedurala eller metakognitivt inriktade frågor av karaktären ”kommer ni ihåg?” 

eller ”det är så många turer här, eller hur?”. Den allra första och inledande frågan om 

eleverna har tänkt på första världskriget under helgen hör också dit, liksom frågor som 

är ämnade att få eleverna att förtydliga eller utveckla sina svar: ”Serbien, menar du?” 

Det gemensamma draget i dessa 25 frågor är snarast att de verkar kunna fungera 

stimulerande på elevernas medverkan och att det håller samtalet vid liv. Det är endast 

en liten del av Carolines frågor, närmare bestämt åtta, som verkligen leder till 

faktamässiga sekvenser av klassiskt IRE-snitt, ibland med övertydlig lotsning, som när 

eleverna får frågan om vad det kan finnas för stormakt som tidigare behärskat 

Balkanhalvön, en stat som ”börjar på T?”767 Men samtidigt är det intressant att lägga 

märke till att några av dessa faktabetonade sekvenser åtminstone delvis initieras av 

eleverna själva. Ett tydligt exempel är Idas upprepade frågor som genom hela 

”repetitionen” konsekvent håller sig till sin och Johannas ursprungliga undran om 

staterna som aktörer, som här:  

Caroline: [---] Ja, eh… det är lite… så då kan man se då ra att … i och med att man är 

rädda för varandra och det finns dom här gamla motsättningarna, så bygger man upp 

dom här försvarsallianserna. Och vad är nu en försvarsallians för nånting… Saga? 

Saga: Eh ... det betyder att om man är i en försvarsallians med någon så, om den [blir] 

attackerad så måste man hjälpa den, om man blir attackerad … 

Caroline: Ja, precis… 

Ida: Men vilka är det som … 

Caroline: Ja, precis, vilka är det ... för vi hade ju två stora försvarsallianser? Nån som 

kommer ihåg vad det var för några? Frida? 

Frida: Mm. Trippelalliansen var en som hette där, det var … eh, Tyskland, eh mm, 

Österrike-Ungern och Italien. Och sen så … typ ang… 

Caroline: Ententen. 

Frida: Ja, precis … eh… alliansen där, det var England, Frankrike och Ryssland.  

Caroline: Ja [---]. 

De resterande 18 av Carolines 51 frågor är betydligt mer analytiskt inriktade och flera 

av frågorna får också längre svar av eleverna, som när Anna beskriver orsaker till att 

Storbritannien förklarade krig efter Tysklands invasion genom Belgien. En närmare 

                                                      
766 Counsell (2000) s. 67; Jarhall (2012) s. 170f; Schiöler (2012) s. 65f.   
767 Jfr Friberg a.a. s. 55–62 och passim för likande exempel på ”lärarlotsningar” i historieundervisning. 
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analys visar också att den här typen av frågor går tillbaka på och anknyter till en av de 

inledande frågorna som Caroline ställde, den som handlade om att använda sig av 

innehållsbegrepp som nationalism och imperialism för att begripliggöra 

händelseutvecklingen mot krig. De flesta av de mer analytiskt inriktade frågorna kan 

alltså betraktas som i stigande grad ökande konkretioner av dessa begrepp. Frågorna 

verkar formuleras och omformuleras i takt med att elevernas svar visar att de har 

svårt att hantera och begripliggöra det efterfrågade. När Arvid ska förklara 

imperialism och handelskonkurrens får han flera sådana analytiskt inriktade frågor på 

en allt mer detaljerad nivå, till slut blir de väldigt enkla och närmast ledande.   

Flera av elevernas inlägg visar att de själva försöker skapa hypoteser om orsakerna.768 

Det blir kanske tydligast när Alexander frågar om det fanns en direkt rysk koppling vad 

gäller mordplanerna i Sarajevo. I elevernas svar på sin lärares frågor finns också 

exempel som indikerar att de är pågående tolkningsförsök, som när Isabelle ställer sig 

undrande till om det var skotten i Sarajevo ”som startade allt” eller då Josefin avbryter 

sin förklaring när hon inser att hon inte kommer ihåg vem som gjorde vad och varför. 

Att Caroline själv säger att detaljerna är svåra att få grepp om och att hon 

genomgående avstår från att avvisa elevers svar och i stället ger dem upprepade 

följdfrågor tycks också bidra till att klassrumssamtalet i sin helhet kan framstå som en 

komplex och tillåtande tolkningsgemenskap.  

Men samtidigt har återgivningen av den fjärde lektionen kunnat visa att avståndet 

mellan innehållsbegrepp, händelseförlopp och elevernas begripliggörande av dessa 

verkar vara stort och att de pedagogiska reduktionerna av de bakomliggande 

orsakerna inte sällan blir omfattande. Flera av elevernas inlägg antyder att de endast 

har en skissartad bild av det man talar om. En del av svårigheterna kan möjligen 

förklaras med att samtalet blir forcerat eftersom Caroline vill vidare till ett annat och 

planerat lektionsinnehåll och att hon blir lite överraskad av att eleverna inte kan 

sådant som hon redan tagit upp och som hon trott ”att man aldrig mer ska behöva 

säga”. Det kan kanske också förklaras av att eleverna inte har läst på ordentligt i sina 

läroböcker, inte lyssnat på lektionerna eller att de har haft svårt att uppfatta 

innehållet som engagerande eller relevant.  

Inte bara orsaker - andra tankebegrepp   

För att komma vidare och för att förstå hur denna dialog trots allt kan tänkas fungera 

som ett exempel på den tolkande aktiviteten är det nödvändigt att sätta in lektionens 

innehåll i en analysmodell som närmare kan förklara funktioner och skillnader i 

kausalitetsresonemang. Att större delen av kapitlet har kommit att kretsa kring 

                                                      
768 Jfr Husbands (1996) s. 84f.  
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kausalitet är beroende av att denna dominerar den tolkande aktiviteten i klass 9x. Det 

finns visserligen många andra sätt att tolka det förflutnas representationer i ett 

klassrum. I teorikapitlet presenterade jag Peter Seixas modell med sex olika 

tankebegrepp och när jag använde denna i det fjärde kapitlets analys av den då 

gällande läroplanen framgick att flera av dessa fanns representerade i 

historiekursplanens del om bedömningens inriktning, men att orsak-verkan framstod 

som det mest grundläggande. Att just detta är vanligare än andra tankebegrepp i 

historieundervisning framgår också av tidigare forskning.769  

Att andra tolkande tankebegrepp förekommer i den historieundervisning som klass 

9x möter den här terminen har också framgått av de tidigare kapitlen. Carolines 

presentation av ”nians kurs” om 1900-talet i det förra kapitlet kan exempelvis 

uppfattas som en tillämpning av ett resonemang där historisk betydelse är centralt; 

arbetet med propagandaaffischer kan anses vara ett på primärkällor baserat arbete 

där tankebegreppet historiska belägg blir väsentligt – även om den övningen 

uttryckligen var mer inriktad på historisk empati. Den primära historiska fråga om 

jämförelser mellan Sverigedemokraternas tillväxt i opinionen hösten 2009 och 

nazisternas i Weimarrepubliken kan uppfattas som en historisk komparation med 

hjälp av likheter och skillnader, ett tankebegrepp som också var representerat i den 

dåvarande kursplanens beskrivning av bedömningens inriktning.770 Vi kommer också 

i fortsättningen av klassrumsstudien ta del av andra inslag av sådana eller andra 

tankebegrepp. I det här kapitlets sammanfattande resultatdiskussion återkommer jag 

mer utförligt till frågan om orsaksförklaringar och dess dominerande ställning i 

historieklassrummet.  

҉ 

Tre olika begriplighetsformer - en fördjupad analys av förklaringarna  

Den fortsatta analysen i det här kapitlet kommer alltså att fokusera olika 

begripliggörande utsagor som jag identifierat i materialet för att se hur Caroline och 

eleverna använder dessa i sin kommunikation. Det är i huvudsak två teman som 

belyses. Det första handlar om bruket av de begriplighetsformer som ligger nära de 

vetenskapliga termerna historisk förklaring, historisk klassifikation och historisk 

kolligation. Det andra temat handlar om bruken av personifieringar av olika slag och 

                                                      
769 Estenberg (2016) s. 112ff.  
770 Lpo 94/00/hi, s. 76–80; Lpo 94/00/so, s. 65–70. Se  s. 134f där jag resonerade om likheter-skillnader 
detta som ett ”sjunde“ tankebegrepp i förhållande till Seixas och Mortons uppsättning.  
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hur detta påverkar förståelsen av aktörsperspektiv, det vill säga vem, vad eller vilka 

som är agenter i historiskt förklarande utsagor.   

Enligt historikern Anders Berge finns det tre huvudtyper av begripliggörande av det 

förflutna. Den historiska förklaringen går förenklat ut på att en faktor kan förklara en 

annan: x gav upphov till y. Det är den typen av förklaring som Anna använde när hon 

hävdade att Tysklands invasion av Belgien ledde till att Storbritannien förklarade krig. 

Den historiska kolligationen är en begriplighetsmodell som sammanför historiska 

företeelser till en enhet: a, b och c bildar tillsammans d. När Caroline begripliggör 

krigshotet genom att sammanföra industrialisering, konkurrens om kolonier och 

stormakternas maktkamp lägger hon grunden till en sådan. Även ett innehållsbegrepp 

som imperialism kan uppfattas som en kolligation, eftersom begreppet i sig självt 

innehåller en lång rad förklarande element (erövring och förvaltning av territorier, 

ekonomisk och politisk kontroll).771 Den historiska klassifikationen går ut på att 

identifiera egenskaper i ett fenomen som skiljer det från ett annat: m och n hör till 

klassen o (och inte till klassen p).772 Klassifikation brukas av Caroline då hon 

framställer kriget på västfronten som ett ”skyttegravskrig” som hade vissa bestämda 

egenskaper (stillastående krigföring, desperata försök att besegra den jämnstarka 

fienden, experiment med nya vapentyper, vidriga förhållanden för soldaterna och 

sviktande stridsvilja) som skilde den från den mer rörliga krigföringen på 

östfronten.773 Klassifikation bygger alltså ofta på kontrast, det talar om hur något är 

men också vilka egenskaper som saknas. Men den kan även användas för att 

synliggöra likheter och att ge beskrivningar på en högre abstraktionsgrad, så som 

senare kommer att ske då eleverna får ta del av Carolines klassifikation av fascism 

som en ”antiintellektuell” och ”antidemokratisk” ”våldsideologi”, något som många 

elever senare tar fasta på i sina avslutande essäskrivningar.774 

När jag i det följande väljer att tala om förklarande, kolligerande och klassificerande 

begriplighetsformer är det för att markera att det finns betydande skillnader mellan 

yrkeshistorikers förklaringar och de som uppträder i ett klassrum. Även om det finns 

förbindelser mellan vetenskapliga synsätt och den verksamhet som pågår i skolorna 

är det naturligtvis inte samma sak. Varken lärare eller elever använder  troligen någon 

av dessa begriplighetsformer helt medvetet. För Caroline som är utbildad i ämnet är 

det rimligt att anta att de kan vara en integrerad del av hennes historiska tänkande 

men det är inte som akademisk historiker hon uppträder i klassrummet. För eleverna 

                                                      
771 Berge (1995) s. 104.  
772 Berge (1995) s. 7f, 97ff.  
773 Fältanteckningar och ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12. 
774 Ljudupptagning, lektion 9, 2009-11-23. 



245 
 

är historiska förklaringar något de håller på att upptäcka.775 Att utan vidare jämföra 

dessa försök att begripliggöra det förflutna med professionella begriplighetsmodeller 

kan vara problematiskt eftersom risken är att elevernas eller lärarens resonemang 

tillskrivs för stor medveten eftertanke.776 Det kan också framstå som helt orimliga 

skillnader vad gäller deras förutsättningar, och jämförelserna kan därför få 

klassrummets sätt att begagna dessa som parodiska eller som sämre imitationer. 

Participformen förklarande, klassificerande och kolligerande understryker därför att 

det är något pågående, inte något avslutat som vi försöker få syn på i klassrummet. 

Termerna har helt enkelt fungerat som klassifikationer för mig som forskare och gjort 

det möjligt att sortera yttranden som elever och lärare gör.   

Personifieringar kan fungera som förenklingar och förkortningar av längre 

resonemang om sambandet mellan handlingar och aktörer i historiska utsagor, 

framför allt vad gäller intentioner.777 Det jag nyss skrev om Storbritanniens 

krigsförklaring 1914 är ett exempel på en sådan personifiering. Yttrandet tar inte 

hänsyn till att beslutet att gå i krig fattades efter överväganden av vissa ledamöter i 

den brittiska regeringen vid ett visst tillfälle då de hade sammanträde. Storbritanniens 

regering blir i detta fall synonymt med staten Storbritannien som tänks uppträda som 

ett samlat subjekt, närmast som en individ.778 Medveten användning av 

personifieringar förekommer ofta i massmedialt språkbruk. I en för 

undersökningsperioden aktuell tidningsrubrik kunde man exempelvis läsa ”Kina hotar 

spräcka klimatavtal”.779 Att lära sig använda och förstå personifieringar kan därför 

beskrivas som ett exempel på en del av ett generellt, språkutvecklande mål för 

undervisningen i historia och andra samhällsorienterande ämnen.780  

Men personifieringar kan också försvåra och fördunkla orsaksresonemang i 

historieundervisning. I tidigare forskning har man kunnat iaktta hur elever tenderar 

använda personifieringar när de konfronteras med abstrakta och strukturella 

förklaringar. Dessa förenklingar kan förändra det avsedda lärandet så att strukturella 

förklaringar blir ombildade till intentionella handlingar utförda av enskilda personer 

eller kollektiv. Institutioner, organisationer, sociala rörelser och fenomen som 

revolutioner blir omskapade till subjekt med intentioner. Händelser och processer kan 

bli till handlingar utförda av enskilda individer som ingår i större institutionella 

                                                      
775 På motsvarande sätt kan progression i genreförståelse av historiska texter ses som en långsam 
lärandeprocess som elever kan tillägna sig stegvis, se Olvegård (2014) s. 22 och passim.   
776 Jfr Wendell (2014) s. 21f.  
777 Halldén (1998) s. 137f; Olvegård (2014) s. 122. 
778 Berge (1995) s. 86ff.  
779 DN 2009-12-13. 
780 Husbands (1996) s. 34. Jfr Olvegård  (2014) s. 24, 122.  
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strukturer.781 I det andra analytiska avsnittet av det här kapitlet undersöker jag detta 

i syfte att se vilken betydelse bruket av personifieringar har för kommunikationen 

kring kausala samband under de här historielektionerna.  

Lärarens, lärobokens och elevers begriplighetsmodeller 

I det första analytiska avsnittet visar jag hur Caroline, läroboken och eleverna 

begripliggör orsaker till första världskriget på tre olika sätt som endast delvis 

sammanfaller.  

Caroline: bakomliggande orsaker, händelseförlopp och en långtgående verkan   

När det gäller första världskriget presenterar Caroline under lektionerna en 

begriplighetsmodell där samverkande och bakomliggande orsaker är det prioriterade. 

Samtidigt är det en begriplighetsmodell som innehåller inslag av såväl klassifikation 

som förklaring. På ett ställe under den första lektionen ger hon explicit en hänvisning 

till en kolligerande begriplighetsform där ”massor av saker tillsammans” kan förklara 

vad som ledde till ”den stora katastrofen”:    

Caroline: … den här misstänksamheten som man hade mot varandra, alltså den, den 

blev ju så att man skulle vara störst och bäst och dom skulle ha mest, man skulle ha en 

industri, man skulle vara rikast ja …. man…. det byggdes upp en massa 

misstänksamhet man började rusta och… bygga vapenfabriker och sluta allianser med 

varandra, det var ju allt det här då, […] massor med saker tillsammans liksom, som 

utmynnade i den stora katastrofen.782 

Den här uppfattningen gör också att en händelse som skotten i Sarajevo flera gånger 

uttryckligen avvisas som en tillräcklig orsaksförklaring till kriget. Vad som också tidigt 

i lektionsserien framgår ur Carolines undervisning är att ett fenomen som 

Versaillesfreden kan uppträda både som orsak och som verkan och att det finns olika 

abstraktionsgrader i resonemanget. Den argumentation som eleverna tar del av på de 

första lektionernas genomgångar kan tydligt betraktas som en tredelad 

begriplighetsmodell, där de bakomliggande orsakerna och en långtgående verkan har 

betydligt högre grad av teoretisk konstruktion än de händelser som finns däremellan. 

Caroline försöker alltså redan tidigt göra sina elever uppmärksamma på att de ska 

uppfatta första världskrigets händelseförlopp som sekundärt i förhållande till denna 

övergripande kausalitet, händelsenivån är inte det viktiga, det är strukturerna och de 

långtgående konsekvenserna hon vill åt:  

                                                      
781 Svein Sødring Jensen (1978) s. 61–66 ger exempel från flera internationella undersökningar om detta 
fenomen, jfr Halldén (1994) s. 16f. Keith Barton (2008) s. 170f visar på fler sådana exempel i 
internationell, historiedidaktisk forskning. Jfr också Wendell (2017) s. 9f. 
782 Ljudupptagning, lektion 1, 2009-11-02.  
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Caroline: Sen ska vi springa förbi …. nästan […] själva kriget i sig, vi ska nämna de 

stora sakerna som västfronten och östfronten och [… ] varför kriget blev så långvarigt 

och lite så där, men väldigt, väldigt schematiskt, och sen ska vi i stället dyka ner och 

titta på vad händer när …. när det blir fred, fredsfördraget som skrivs, och vem är det 

som får skulden för det här kriget och vilka konsekvenser får det för framtiden.783 

Lite mer i detalj går det att beskriva hur Caroline bygger upp sitt sätt att förklara 

genom en samlad analys av utsagor från den första veckans lektioner. Imperialismen, 

industrialiseringen och nationalismen utgör där en kolligerande orsaksförklaring till 

stormaktskonflikterna runt sekelskiftet 1900. Frankrike och Storbritannien tävlade 

sedan länge om kolonier men här tillkom nu också det nya tyska riket, ett resultat av 

nationalismen. Därmed inträdde en ny aktör bland stormakterna vilket också ändrade 

den gamla maktbalansen. Tysklands industrialisering skapade också en 

konkurrenssituation med framför allt brittisk industri. Men den europeiska 

industrialiseringen hade också skapat ett ekonomiskt intresse av kolonier i form av 

råvaru- och avsättningsmarknader, även om jakten på kolonier också handlade om 

nationalism och konkurrens om ”status” bland stormakterna. Nationalismen skapade 

därutöver spänningar inom den gamla mångnationella stormakten Österrike-Ungern 

där Ryssland genom panslavismen gjorde Balkanländernas, i synnerhet Serbiens, 

gränsdragningsfrågor heta. En orsak till Rysslands panslavistiska engagemang var 

ambitioner att utvidga landområdet och nå fram till världshaven – implicit en del av 

rikets imperialistiska ambitioner och behov av utskeppningshamnar. Den gamla 

gränskonflikten mellan Frankrike och Tyskland om Alsace-Lorraine kan tolkas i termer 

av såväl ökad industrikonkurrens, kamp om råvaror i form av järnmalm, som ökad 

nationalism. Detta är i huvuddrag de förklarande elementen under de två första 

lektionerna.784 All denna komplexitet beskrivs i omgångar, i pågående samtal med 

eleverna och därmed i en förenklad och vardaglig språkdräkt, som här i ett kort utsnitt 

i ett pågående samtal under torsdagslektionen:  

Caroline: Man plundrade, eller man tog ju det man kunde, förstås, man brydde [sig] 

inte så mycket om på vilket sätt det skedde, det skövlades väldigt mycket, man 

skapade ett beroende av att man tvingade dom här länderna [kolonierna] att, dom fick 

inte bygga upp en egen industri och produktion utan dom var tvungna att köpa liksom 

från moderländerna så att det blev liksom ett beroendeförhållande som fortfarande 

finns kvar. Dom här länder[na] förlorade sin suveränitet, sitt själv… självbestämmande 

och en omfördelning av resurser liksom, man snodde från dom och förde rikedomarna 

till imperiet. Så, kan… det är väl följder [...].Okej. Och då är det självklart med alla dom 

här fördelarna för moderländerna, så var det så att alla länder ville ha kolonier, men… 

Storbritannien hade ju redan hunnit sno åt sig väldigt, väldigt mycket av det här och det 

fanns kvar i slutet av 1800-talet, det var väl Afrika [kvar] som skulle delas då [...]. Och 

det blev, kan man säga, att det blev som en hetsjakt över tillgångarna i Afrika oavsett 

om man var så intresserad eller inte vill man komma åt dom här landområdena, för det 

skulle tillhöra ens imperium. Nu ska jag bara säga jättesnabbt [...] att det blev en 

                                                      
783 Ljudupptagning, lektion 2, 2009-11-05. 
784 Fältanteckningar och ljudupptagningar, lektion 1, 2009-11-02 och lektion 2, 2009-11-05.  
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ändrad maktbalans. Storbritannien och Frankrike hade varit de stora makterna, men nu 

kommer upp en liten uppstickare, eller en stor och stark uppstickare, som heter 

Tyskland. Tyskland hade industrialiserats senare så dom hade modern maskinpark, 

liksom andra generationens industrialisering, eh… 1900 så hade dom den näst största 

stålproduktionen i världen. Och då kan man undra varför nämner man stålproduktion, 

varför är det så viktigt med stålproduktionen? [En stunds tystnad, ger sedan ordet till 

Alexander som inte räckt upp handen.] Alexander? 

Alexander:  Vapen, kanske?  

Caroline: Vapen, till exempel, jag menar, gud man har ju stål till allting, liksom. Verktyg, 

vapen, bilar, you name it, allt ska det vara stål.[---].  

Att stormaktskonflikterna ledde till militär rustning, krigsplaner och allianser 

begripliggörs genom historiskt förklarande. Det är här, i den spända situationen 

mellan stormakterna, som de tre fenomenen samtidigt ingår i en ny kolligerande 

orsaksförklaring: krigsplanerna och den ökade rustningen skapade behov av allianser. 

Alliansernas tillkomst innebar krav på fortsatt krigsplanering och upprustning enligt 

en kapprustningsmodell. Hela denna situation ledde tillsammans till en ökad krigsrisk. 

Framställningen får under den tredje lektionen (den som vi strax ska titta lite närmare 

på) en mer konkret form. Här är ett av ämnena skotten i Sarajevo och svarta veckan. 

Under denna lektion läser klassen i läroboken och samtalar sedan om innehållet. En 

framträdande poäng i både Carolines och lärobokens framställning är att mordet på 

ärkehertigen är den ”tändande gnistan”. Ingen av de handlingar som ingår i detta 

händelseförlopp tillskrivs varken av lärare eller av bok något annat än en 

delförklarande karaktär.  

 
Figur 7.2 Carolines begriplighetsmodell 

 

Jag tolkar alltså att det centrala i Carolines begriplighetsmodell, så som den framstår 

på lektionerna, sammanfattningsvis är att det fanns starka och mäktiga krafter som 

ledde till första världskriget, men att det inte fanns någon enskild aktör eller händelse 

som kan pekas ut som tillräcklig orsak till kriget. Som krigets yttersta orsaker framstår 

industrialiseringen, imperialismen och nationalismen. Krigets främsta direkta verkan 

är Versaillesfreden som i sin tur kan ses som en av de viktigaste orsakerna till den 

fortsatta händelseutvecklingen under 1900-talet där några av följderna blir andra 

världskriget och kalla kriget. Kriget framträder på så sätt som en ”urkatastrof” för 
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1900-talet. Den begriplighetsmodell som styr framställningen får därmed ett 

utseende som motsvarar figur 7.2. Modellen består alltså av flera olika steg där 

kolligerande och förklarande begriplighetsformer används omväxlande:  

Läroboken: förändring och kontinuitet i en funktionalistisk begriplighetsmodell 

En viktig överrensstämmelse mellan förklaringen i elevernas huvudsakliga lärobok och 

Carolines gäller alltså förhållandet mellan handlingar och händelser där de enskilda 

aktörernas betydelse i båda fallen har en underordnad roll. Det historiska 

innehållsbegreppet maktbalans återfinns också hos båda. Men sedan glider bilderna 

isär. Lärobokstextens aktörsperspektiv är ännu tydligare inriktat på stater och 

geopolitik och mindre på den ekonomiska utvecklingen. Till skillnad från orsak-  och 

konskevensresonemang i Carolines modell i figur 7.2 dominerar snarare kontinuitet 

och förändring som begripliggörande tankebegrepp av konflikter och konfliktrisker i 

Europa i början av 1900-talet. Men bilden är lite svårbestämd eftersom kontinuiteten 

består av en pendelrörelse mellan maktbalans och rubbad maktbalans i förhållandet 

mellan Europas stormakter medan förändringarna består av de skillnader som uppstår 

under perioder av rubbad maktbalans, när så att säga pendeln vänder. Pendelrörelsen 

förutsätts enligt läroboken fortsätta framåt och varje stadium av balans respektive 

obalans är därför endast tillfällig. Det är förändringarna som är kontinuerliga och 

kontinuiteten föränderlig, fast inte som ett flöde över tid utan som en lagbunden 

växling mellan två tillstånd i ett system som i grunden är närmast oföränderligt.785  

Man skulle därför kunna betrakta lärobokens begriplighetsmodell som i huvudsak 

funktionalistisk, det vill säga att den försöker beskriva hur ett trögrörligt fenomen, i 

det här fallet växlingarna mellan krig och fred i Europa, skapar en kedja av ständigt 

upprepade situationer som så att säga förklarar sig självt. Modellen söker inte att 

närmare undersöka orsaker till varje händelseutveckling var för sig, utan ser snarare 

händelseförloppet som en funktion av denna bakomliggande orsak, som skulle kunna 

beskrivas som en strävan efter ett jämviktsförhållande.786 Efter en tid i jämvikt följer 

en ny instabilitet vars yttersta orsak är att den tidigare jämvikten inte längre 

                                                      
785 Detta sätt att resonera om första världskriget följer delvis ett etablerat synsätt bland historiker. I sin 
sammanfattning av situationen inför 1914 skriver t ex Alf W Johansson: ”När det gäller den allmänna 
utvecklingen mot krig är det väsentligt att beakta att det europeiska statssystemet var ett system för 
utvecklande och tyglande av makt; av tradition åstadkoms eller bekräftades förskjutningar i 
maktbalansen genom krig. Kriget var i denna bemärkelse systemimmanent […].” Johansson (1989) s. 
150. Fortsättningen av Johanssons resonemang är att detta var den världsbild som de ledande 
statsmännen hade. På detta sätt, alltså som en slags mentalitetshistorisk realitet, var den kommande 
händelseutvecklingen mot krig ”oundviklig”. Detta sätt att använda tankebegreppet historisk inlevelse 
finns emellertid som jag tolkar den inte ens antydd i lärobokens text. 
786 Berge (1995) s. 95. 
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föreligger, att brister uppstått och när dessa förhållanden blir uppenbarade utlöses 

till slut ett krig som slutar i en fredsöverenskommelse och en ny balans. Allt utgår från 

ett antagande om att det finns en samhällelig strävan efter balans, här på en 

mellanstatlig nivå i Europa.787 Den stora skillnaden utgörs av längden på 

överenskommelser som kan upprätthålla freden. 

 

Figur 7.3 Lärobokens* funktionalistiska och klassificerande begriplighetsmodell  

* Hildingson &Hildingson (2003) s. 456-457. ** Beskrivs men benämns inte så i texten.  

 

Lärobokens begriplighetsmodell är förankrad i en teori om 1800-talets geopolitiska 

situation som utan att den görs uttalad tycks bestämma framställningen, se figur 7.3. 

Enligt begriplighetsmodellen är krigen i Europa ett tecken på ”rubbad maktbalans”, 

ett innehållsbegrepp med stor förklarande betydelse för begripliggörandet. Liksom i 

de övriga kapitlen i elevernas lärobok finns en kort ingresstext som kallas ”Röda 

tråden”. Denna ger överblickar framåt och bakåt i historien och är tänkt att sätta det 

aktuella kapitlet i ett tidssammanhang.788 I det här fallet dras trådarna först tillbaka 

till Wienkongressen:  

De gränser i Europa som drogs upp av Wienkongressen år 1815 var stabila i hundra år, fram 
till första världskriget. Det enda stora undantaget var förändringarna efter kriget mellan 
Frankrike och Tyskland 1870-71. Många människor blev mer eller mindre övertygade om att 
Europas gränser fått sitt slutgiltiga utseende. Det skulle visa sig vara ett misstag.789 

Misstaget som människorna gjorde tycks alltså vara att de trodde att den 

världsordning som gällde för dagen skulle bestå också i framtiden. Men vad var det 

som talade för att den inte skulle kunna göra det? Texten redogör ytterst kortfattat, 

utan att begagna begreppet imperialism, för imperiebyggandet under 1800-talet och 

antyder att det fanns en konfliktrisk om kolonier. Men konflikterna förläggs till 

utomeuropiska sammanhang: ”I Europa var stormakterna försiktiga”.790 Den 

                                                      
787 a.a. s. 36f; s. 92ff. 
788 I ett till eleven riktat företal, Så här arbetar du med boken, skriver författarna att ”Röda tråden […] 
är en vägvisare genom historien […]. Utan en sådan röd tråd blir historien lätt ett virrvarr av olika 
händelser som inte tycks hänga ihop.” Hildingson & Hildingson (2003) s. 424.  
789 Hildingson & Hildingson a.a. s. 456. 
790 a.a. s. 457. 
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tydligaste risken för att världsordningen skulle bryta samman är följdverkningarna av 

kriget mellan Tyskland och Frankrike: 

Fransmännen kunde inte glömma det förödmjukande nederlaget i kriget […]. Då hade 
Frankrike förlorat de två rika landskapen Alsace och Lorraine [och] rollen som Europas 
ledande nation, något de tyckte var ännu värre. 791  

Begreppet nationalism förekommer i likhet med imperialism endast implicit i 

lärobokstexten. De båda fenomen blir därmed svåra att uppfatta som direkta orsaker 

till första världskriget. Att det alltså handlar om en funktionalistisk 

begriplighetsmodell som utgår från en föreställning av den europeiska historien som 

en berättelse om staternas strävan efter maktbalans understryks av att det avsnitt 

som ska förklara varför Tyskland nu blir ett hot mot den rådande ordningen har 

rubriken ”Ändrad balans i Europa”. I detta avsnitt kan eleverna läsa att Tyskland 

”växte sig allt starkare” och som belägg anger läromedelsförfattarna sifferuppgifter 

om tysk befolkningsutveckling, stålproduktion och arméstorlek. Texten tar också upp 

bristen på järnmalm: ”I början 1900-talet började det bli tomt i de tyska gruvorna.” 

Samtidigt ville Frankrike inte exportera järnmalm till den tyska industrins behov trots 

att landet hade ”några av de rikaste järngruvorna på det europeiska fastlandet.” 

Avsnittet klingar ut i en sammanfattning där tidsperspektiven sträcker sig långt bakåt, 

förbi den startpunkt som angavs i ”Röda tråden”, till situationen under tidigmodern 

tid. Anslaget förstärker intrycket att det handlar om en kontinuerlig process mellan 

balans och obalans i de europeiska statssystemen:  

Flera andra stater i Europa var rädda för att Tyskland skulle växa sig alltför starkt. År 1815 
hade Wienkongressen skapat balans mellan stormakterna. Den balansen hade förhindrat 
stora krig i Europa i nästan hundra år. Om Tyskland blev för starkt hotades balansen. 
Europas länder riskerade att hamna i krig, precis som på 1600- och 1700-talen.792 

Det fanns också många andra orsaker till att situationen blev alltmera laddad. Dit 

hörde alliansbyggena som delade upp Europa i två block. Boken berättar också om 

Schlieffenplanen, Rysslands handelsintressen av Bosporen, osmanska och 

habsburgska rikenas försvagning och att det fanns många ”folkgrupper” som ”började 

hoppas att de” i likhet de som brutit sig ut ur det osmanska riket ”skulle kunna få sina 

egna stater.” Bokens framställning av ett oundvikligt skede framstår ibland som en 

skildring av naturkrafter: ”Spänningen mellan stormakterna växte alltså i Europa. Men 

det var på Balkan i sydöstra Europa som urladdningen skulle komma.” Efter 

beskrivningen av mordet på Franz Ferdinand skildras svarta veckan som ett spel som 

ingen av de ledande aktörerna i Europa kunde ingripa i. Kriget blir som intrigen i en 

klassisk tragedi: ”Europas stormakter var i krig. Det var ett krig som de egentligen inte 

                                                      
791 a.a. s. 458. 
792 a.a. s. 458.  
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ville ha. Inte heller visste de vad de ville uppnå med kriget.”793 Konsekvensen av detta 

är att första världskriget lika gärna kan uppfattas som 1800-talets sista uppgörelse 

som 1900-talets första enligt bokens begriplighetsmodell. I detta avseende och på 

flera andra sätt står alltså lärobokens begriplighetsmodell i ganska skarp kontrast till 

Carolines mer sammansatta beskrivning av kriget. Medan Carolines modell är 

framåtsyftande och tar sin utgångspunkt i några av 1800-talets viktigaste förändringar 

drar läroboken trådarna längre bakåt och skildrar händelserna som en del av 

historiens skiftande gång, kanske som ett evigt spel om maktpositioner för Europas 

större stater.   

Elever: orsak-verkan i olika kombinationer eller händelsekedjor 

Hur begripliggör nu klassens elever första världskriget? Det är naturligtvis svårt att 

sammanfatta eftersom det i mitt material ofta handlar om relativt korta utsagor och 

att graden av förmåga att uttrycka kausala resonemang skiljer en hel del från elev till 

elev. Ett tentativt försök att summera yttranden på lektioner och skriftliga svar på 

gruppuppgiften under en av lektionerna ligger till grund för följande modell:    

 

 
Figur 7.4 Elevers förklarande begriplighetsmodell(er) om första världskriget  

 

Elevers begripliggöranden bygger alltså i första hand på relativt korta, kausala 

samband i kronologiska linjer, som när Isabelle och flera andra elever under den fjärde 

lektionen ville se händelsekedjan från skotten i Sarajevo till svarta veckan som krigets 

orsak. Ett annat exempel var när Arvid utpekade Storbritanniens militära försvar av 

imperiet som orsak till upptrappningen mot krig. Det förekommer visserligen också 

några försök att samordna förklaringar till något som liknar en kolligerande modell. Vi 

kunde exempelvis se hur Niklas tog upp tre olika komponenter i sitt svar: 1) Tysklands 

begynnande industrialisering (”det hade skett jättemycket utveckling […] teknisk 

                                                      
793 a.a. s. 461. 



253 
 

utveckling”); 2) rivaliteten mellan Tyskland och Frankrike (”samtidigt ligger väl dom i 

fejd med Frankrike”) och 3) nationalism (”[Tyskland] hade nyligen bildats [---]och så är 

det massa andra som … det är många som vill ha egna länder och så. Det skapar 

konflikt.”)  Hur han tänkte sig att de tre komponenterna relaterade till varandra är vi 

däremot inte informerade om.  

En annan sak som framgår av modellen är att det inte finns någon av eleverna som i 

sina yttranden ger uttryck för Carolines uppfattning om en verkan, att första 

världskriget ledde till Versaillesfreden som i sin tur ledde till mellankrigstidens 

konflikter. Detta är intressant eftersom ett par av eleverna trots allt i enkäten visade 

förförståelse för att första världskriget hade betydelse för den fortsatta utvecklingen 

under 1900-talet.794 Enligt de yttranden vi har att tillgå från lektionerna är klassens 

elever än så länge upptagna med att förklara första världskrigets utbrott. Modellen 

begränsas därmed till att se kriget som verkan av de orsaker som framträtt för 

eleverna under lektioner och i lärobokstexterna. Ytterligare en sak som vi kan lägga 

märke till är den centrala betydelsen av en aktör i elevernas förklaringar. Oavsett det 

är fråga om en enskild person, ett folk eller en stat verkar eleverna gärna ha ett 

konkret subjekt i sina historiska utsagor. Det innebär att kolligatoriska 

innehållsbegrepp antingen löses upp i sina beståndsdelar (exempelvis blir imperialism 

en eller flera enskilda staters vilja att erövra kolonier) eller förvandlas till en egenskap 

hos en aktör (exempelvis att vara nationalistisk).795  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.5 Transkription av svar på gruppuppgift, lektion 6, 2009-11-13  

                                                      
794 Elevenkät 1, 2009-10-20, fråga 26.  
795 Detta stämmer väl med tidigare forskningsresultat, se Barton (2008) s. 171f. 
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Ett tydligt exempel på detta ger Frida, Linnea, Angelica och Erika i sitt svar på 

gruppuppgiften som de fått att lösa av Caroline (figur 7.5) och där frågan var: ”Förklara 

hur imperialism, nationalism och militär upprustning bidrog till att bygga upp 

spänningen mellan de fem europeiska stormakterna.”796 I och för sig antyds ett 

samband mellan upprustning, imperialism och kolonialism i svaret (där det knyts till 

konflikten mellan Frankrike och Tyskland om gränslandskapen) och vad gäller 

nationalism och ökad krigsrisk. Men i huvudsak är det i parallella monokausala kedjor 

med hjälp av personifierade subjekt som aktörer som eleverna resonerar. De 

elevmodeller vi kan urskilja bygger alltså i stort sett på ett historiskt förklarande där 

det ena leder till det andra. De flesta elever verkar därmed inte uppfatta första 

världskriget varken som ett resultat av 1800-talets motsättningar eller som ett 

startskott för den fortsatta 1900-talshistorien utan som en händelsekedja för sig. Vad 

som särskilt skiljer elevernas förklaring från sin lärares är användningen av de 

kolligatoriska innehållsbegreppen imperialism och nationalism. Länderna är 

”imperialister” och i Serbien fanns det ”nationalister”. Nationalismen och 

imperialismens abstrakta och processförklarande sida konkretiseras alltså och görs till 

handlande subjekt.797 

Om konsten att  förklara ett krigsutbrott under en fredagslektion    

Vi kan alltså konstatera att elever, lärobokstexter och lärare för kausalresonemang 

som drar åt olika håll och som värderar händelser, aktörer och strukturer olika. Men 

vad händer då dessa begriplighetsmodeller möts? Finns det några möjligheter att 

skapa ett gemensamt språk kring kausalresonemang om utgångspunkterna är så pass 

olika? Och om ett sådant gemensamt språk går att etablera vad blir det för slags 

gemensamma förklaringar? För att få svar på dessa frågor återvänder vi till 

klassrummet och den lektion där dessa spörsmål blev mest synliggjorda. Det handlar 

om lektion 3, som genomförs på förmiddagen, fredagen den 6/11. I centrum står ett 

klassrumssamtal om en läromedelstext som eleverna läser tyst, på lektionen. Efter en 

kort introduktion är det meningen att eleverna på egen hand ska läsa om första 

världskrigets utbrott i läroboken på s. 456-461. 

Caroline: … Och det som är nytt på dom där sidorna, det är ju  … det man kallar 

[citerar rubriken i boken på s. 460]  ”Gnistan som tände en världsbrand. ” när själva [...] 

själva kriget bryter ut, och det har vi varit inne på lite grann, för det är ju när … den där 

österrikiska tronföljaren, när han besöker, nu, nu  vet vi lite grann hur, hur länderna 

ligger i fejd med varandra och det vet ni också att … [...] och då vet ju jag att … alltså, 

hur problematiskt det är på Balkan med alla dom här … länderna som har blivit fria 

ganska nyligen och Österrike-Ungern som har tagit över Bosnien-Hercegovina och 

Serbien som är jätteupprörda för att dom tycker att dom här serberna i Bosnien, dom 

                                                      
796 Gruppuppgift framställd av Caroline och utdelad av lärarvikarie under lektion 6, 2009-11-13. 
797 Jfr Olvegård (2014) s. 188–225 för en språkvetenskapligt inriktad analys av skillnader mellan 
lärobokens användning av begreppet imperialism och elevers förståelse.   
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ska ju tillhöra Serbien förstås. Och i Serbien så finns det … en nationalistisk rörelse 

som vill att … alla serber på Balkan ska då enas i ett Storserbien – och det är helt i linje 

med de här tankarna vid den här tiden, eller hur? Och man är, man är väldigt arg på 

Österrike-Ungern som har tagit över Bosnien. Och i Serbien så, får man en na… en 

extremt nationalistisk rörelse, de brukar beskrivas som en terroriströrelse som heter 

Svarta handen … kommer ni ihåg att jag berättade om det?798 

Det Caroline nu föreställer sig är att eleverna ska kunna utgå från den 

begriplighetsmodell som hon har presenterat på lektionerna. Nationalismen är 

central ”helt i linje med de här tankarna vid den här tiden”. Att det är ett nytt skede 

de ska studera markeras genom hennes sätt att understryka att de nu ska tala ”om 

själva kriget” och att det som är ”nytt” på de sidor de ska läsa är ”skotten i Sarajevo” 

och ”svarta veckan”. Det betyder av allt att döma att de nu kommit fram till det jag i 

hennes begriplighetsmodell i figur 7.2 kallade ”händelser”. Caroline förtydligar att det 

är ett kolligerande synsätt som gäller, hon vill få eleverna att utgå från att ”alla dom 

här sakerna” som ”ligger där och pyr” verkligen har betydelse: 

Caroline: … är det egentligen så att det här mordet på Franz Ferdinand, var det, det 

som, är det som [är] skälet till första världskriget? Ja, det klart att det är, det blir ju den 

här ”gnistan som tände en världsbrand”, men då måste man ju komma ihåg att, alla 

dom här sakerna vi pratade om igår, det är ju dom som ligger där och pyr, som gör 

stämningen så hetsig, och att man är på nåt sätt beredd på krig ändå, så att det är bara 

den här, den här lilla händelsen, det får det, det får det att braka lös […].  

Det tar omkring en halvtimme för de flesta elever att läsa texten. Medan de läser går 

Caroline runt i klassrummet och samtalar lågmält med några av eleverna. Det är under 

långa stunder helt tyst i klassrummet även om det förekommer sms-ande, småprat 

och andra tecken på att det är svårt att helt fokusera på texten. Några elever verkar 

ha särskilt svårt att koncentrera sig och Katarina säger rent ut att hon inte tycker om 

att läsa tyst tillsammans med de andra eleverna i klassrummet av denna anledning.799 

Caroline skriver under tiden tre samtals- och diskussionsfrågor på tavlan:   

 Schlieffenplanen, förklara! 

 ”Rysslands tsar och Tysklands kejsare försöker undvika krig. Förklara varför de 
misslyckas 

 s. 461 ”Det var ett krig som de egentligen inte ville ha. Inte heller visste de vad de 
ville uppnå med kriget.”? !800  

Samtal om de tre diskussionsfrågorna 

Redan den första samtalsfrågan om Schlieffenplanen visar att lärare och elever inte 

riktigt talar om samma sak:      

Caroline: Joachim, vad har du för förklaring [till Schlieffenplanen]? 

                                                      
798 Ljudupptagning, lektion 3, 2009-11-06. Alla andra citat från denna lektion i det här kapitlet har 
samma källa.  
799 Fältanteckningar, 2009-11-06.  
800 Fotografi nr 2, lektion 3, 2009-11-06 Citatet ät hämtat från Hildingson & Hildingson (2003) s. 461. 
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Joachim: Eh, ja men … eh … dom är, ja det är en viss … eh … från Tyskland till 

Frankrike är det en gräns där det är massor med trupper som om dom går igenom där 

typ så förlorar dom massor med trupper, därför går dom igenom Belgien istället, där är 

ett neutralt land, kunna komma bakifrån dom trupperna. 

Caroline: Kan man fundera på varför det är massa trupper just där, på den där 

gränsen Frankrike – Tyskland? Jocke, kan du, varför det? 

Caroline försöker troligen först få Joachim att gå vidare och ta fasta på en av de 

bakomliggande orsakerna som boken nämnt, fransk-tyska kriget. På så sätt är det 

tänkbart att hon skulle kunna länka detta till sin egen sammansatta 

begriplighetsmodell med nationalismen som viktig delförklaring. Denna 

tankeoperation kräver emellertid att Joachim ska koppla situationen som de nu talar 

om, som utspelar sig 1914, med det som skedde i en helt annan kontext, nämligen det 

fransk-tyska kriget 1870-71, en händelse som de egentligen endast har tagit upp 

mycket översiktligt tidigare under veckan och som mycket knapphändigt skildras i 

lärobokstexten.801 Denna koppling gör han inte själv men Hampus kommer till 

undsättning även om det är tydligt att bilden är färgad av det nyss lästa och inte av 

tankar om nationalism:  

Joachim: Eh… för att … Tyskland är ett starkt land och … eh… eh… jag … eh 

Caroline: Du tänker dig Tyskland, nu tänker jag nu … du tänker så här om … det 

kanske var så att Tyskland inte ville gå …. igenom där, därför att … Frankrike som 

hade trupper som… var…  

Hampus: Ja, det hade… 

Caroline: Ska du fortsätta Hampus?  

Hampus: Nej, för Frankrike har ju liksom ställt upp jättemycket trupper där och grejor, 

så, om Tyskland liksom ska gå igenom, dom har ju ställt upp nästan alla sina trupper… 

Caroline: Varför har dom gjort det, mot Tysklands gräns? 

Hampus: Därför dom känner sig hotade och… eh … på grund av att dom har ju så här, 

dom var ju störst makt förut, och dom har tappat all så här… ” honour” så [småskratt]. 

Så dom går igenom Belgien för att kunna undvika allt liksom tjafs mellan as-, att deras 

största armé liksom. 

Caroline: Vad har Frankrike för skäl till att vara så rädd för Tyskland. Får man, fick man 

ut nånting av det, fick man svar på det i texten?  

Caroline försöker troligen jämka texten med sin egen tolkning här, medan Hampus 

mer tar fasta på bokens konkreta uppgifter:  

Hampus: Det var väl att … eh… jag kommer inte ihåg jättebra, men det var väl att 

Tyskland hade tagit två typ ställen där det var typ asbra gruvor eller nånting, jag kan 

inte exakt… 

Caroline: Absolut! 

Caroline uppmuntrar ändå Hampus, han har skapat sammanhang. Nu fortsätter han 

med bokens begriplighetsmodell som grund och anger statsidealistiska orsaker om 

statens ändamål snarare än nationalism som förklaring till konfliktrisken mellan 

                                                      
801 Ljudupptagning och fältanteckningar, lektion 2, 2009-11-05;  Hildingson & Hildingson (2003) s. 458.  
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Tyskland och Frankrike. Fast i Hampus version blir det snarare fråga om personifiering 

där konflikten blir självförklarande utifrån hämndmotiv:  

Hampus: Eh… så att …. Frankrike var typ stormakt förut och Tyskland hade vunnit mot 

Frankrike och på det sättet hade Frankrike … alltså dom hatade varann, för Tyskland 

har varit jävligt taskig mot dom och… ja.  

Caroline: För gammalt groll, liksom? 

Hampus: Ja, exakt.  

Här känner vi igen lärobokens bild av att det är Tysklands nya ställning som är den 

främsta orsaken till att världsordningen har rubbats. Vi märker samtidigt att Caroline 

i sin dubbla roll att utveckla och stödja elevernas lärande ändå inte är riktigt nöjd med 

den bild som Joachim och Hampus målar upp. Den personifierade vardagskonsensus 

de kommer fram till på slutet blir som jag tolkar det en slags provisoriskt slagen spång 

mellan de konkurrerande begriplighetsmodellerna: läroboken funktionalistiskt 

pendlande mellan förändring och kontinuitet, Carolines kolligerande och elevernas 

självförklarande händelsekedjor. Det är inte helt osannolikt att det är detta som är 

anledningen till att Caroline fortsätter ställa frågor och ännu kämpar för att få 

eleverna att inse att Schlieffenplanen inte har någon annan roll än att vara ett symtom 

på de stormaktskonflikter som ligger bakom det spända läget i världen. Det 

paradoxala är nu, att eftersom elevernas sökande efter mer konkreta konflikter står 

mot Carolines mer abstrakta resonemang verkar hon vilja få dem att sluta leta efter 

andra orsaker än de rent militärstrategiska, och hålla sig kvar på, så att säga, 

kedjenivå. Hon säger till eleverna att de ”gör det väldigt komplicerat” och 

understryker att de behöver förenkla:   

Caroline: … jag är ute efter något mycket, mycket enklare, nu håller ni på att 

spekulera, ni är alldeles för djupa liksom, jag vill egentligen bara veta … vad är planen 

liksom?  Hur har man tänkt och varför? 

Det efterfrågade svaret på frågan är antagligen att Tysklands plan gick ut på att 

försöka klara av ett tvåfrontskrig mot Frankrike och Ryssland. När John ändå ställer 

frågor om motiven till Schlieffenplanen lite senare står det klart att han fortfarande 

utgår mer från lärobokens konkreta konfliktorsaker mellan Frankrike och Tyskland än 

från Carolines abstraktare begriplighetsmodell. Hans bild understöds av 

klasskamraterna och återigen förs vardagsförståelse in i resonemanget.  

John: Men jag förstår inte riktigt, alltså typ, planen kom väl till innan det där i Sarajevo? 

Caroline: Planen kommer till … ja… 

John: Det var väl för att ta igen gru[vorna]… eller varför var det dom skulle … gå 

igenom Frankrike över huvud taget? 

Josefin: Dom hatade Frankrike, Frankrike hatade dom. 
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Johns och Josefins yttranden här motsvarar den första och andra raden i figur 7.4 

Resonemanget fortsätter, men nu är det eleverna själva som för det vidare och 

Caroline får ett tag rollen av deltagare i deras samtal:  

John: Vad då, skulle dom ba kri.., skulle dom bara ha krigat… men det var väl 

Ryssland som var hela huvudgrejen sen? Att dom bara inte kunde ändra på planen... 

jag förstår inte? 

Frida: Varför kunde dom inte gå in i Ryssland, först? 

John: För att då skulle, vad heter det, Frankrike fram… 

Caroline: Ja, då skulle Frankrike komma från andra hållet, eftersom Frankrike och 

Ryssland är allierade då. 

Frida: Men skulle inte Ryssland kunna komma från andra hållet? 

Anna: Men dom var ju så sega .... [något ohörbart] 

Frida: Varför var dom så sega? 

Hampus: Därför att dom är så jävla stort land, det är svårt att få ihop en hel armé. 

Caroline: Det var stort, och ganska oindustrialiserat … 

Som jag tolkar det har Caroline själv hamnat i en slags tvåfrontssituation här. Å ena 

sidan tycks hon vilja understödja den enkla förklaringen av Schlieffenplanen som en 

militärstrategisk plan. Men å andra sidan vill hon troligtvis fortfarande försöka koppla 

det som sker till sin begriplighetsmodell där industrialisering är en viktig faktor. Att 

aktualisera denna faktor ger alltså chansen att begripliggöra varför Ryssland var 

”sega” och hade ”svårt att få ihop en armé” och samtidigt en möjlighet att associativt 

koppla till bakomliggande faktorer för hela förloppet. Men ingen elev säger något som 

visar att de ansluter sig till detta tankespår. Snarare håller John fast vid de mer 

konkreta anledningarna:  

John: Jag förstår bara inte varför dom gick till alltså, varför dom från början planerade 

att gå in i Frankrike, var det för järngruvorna då? 

Caroline: Alltså, ja, järngruvorna fanns säkert med som en … det var något som man 

ville ha [i] Frankrike, självklart, [...].  

John: Men det var, det verkar helkonstigt att dom bara vill gå in i Frankrike och bli 

större sådär och i ... 

Caroline: Jo, men alltså, anledningen var ju att dom visste, i och med att Frankrike, i 

och med att dom hade dom här försvarsallianserna så visste dom, att hamnade dom i 

en konflikt med Ryssland så kommer ett av… 

John: Men vad var det som sa att dom sku… hamna i en konflikt med dom? 

Anna: Nej, men dom ... 

Caroline: Eftersom det var … det var väldigt spänt och det var mycket på gång och 

dom här allierade när det blir sen en konflikt, då vet man vilka som kommer att bli 

indragna på vilken sida. Så det var väl så. Man planerade för det som skulle kunna 

hända. 

Replikväxlingen slutar alltså med att Caroline återigen understryker att John och hans 

klasskamrater snarare ska förstå generella förklaringar till att ”det var väldigt spänt 

och det var mycket på gång” än att leta efter näraliggande motiv. De tre divergerande 

begriplighetsmodellerna står så att säga fortfarande i vägen för att nå fram till en 

gemensam överblick. Ytterligare ett element från bokens och från lärarens 
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begriplighetsmodeller saknas i Johns orsaksresonemang, en förståelse för 

militäralliansernas betydelse för händelseutvecklingen.  

Rysslands tsar och Tysklands kejsare försöker undvika krig 

Under diskussionen kring nästa fråga infinner sig en högre överensstämmelse mellan 

elevernas sätt att förklara, lärobokens och Carolines. Här närmar sig också  elevsvaren 

en orsaksförklaring som befinner sig på en mer strukturell nivå. Kanske beror det på 

att läroboken framställer det som att makthavarna blev fångar i sina egna planer och 

allianser, och att det därmed finns identifierbara aktörer i texten här:   

Ryssland började mobilisera för att hjälpa Serbien. Tsaren försökte ändå stoppa utvecklingen. 
Han ville bara kalla in en del av sin armé. Men det klarade inte organisationen av. Hela 
Rysslands armé kallades därför in. [...] Den tyske kejsaren försökte också bromsa 
utvecklingen. Enligt Schlieffenplanen skulle tyskarna tvingas rikta ett massivt anfall mot 
Frankrike innan Ryssland kunde angripas. Kejsaren frågade sina generaler om det inte räckte 
att angripa Ryssland. Svaret blev nej och Tyskland fortsatte enligt planerna.802 

Den här typen av aktörsorientering tar också Caroline fasta på då hon inleder dialogen 

med eleverna: 

Caroline: Rysslands tsar och Tysklands kejsare, det var ju ändå dom mäktigaste 

personerna liksom i dom här länderna, varför kan inte dom, om dom försöker undvika 

krig, varför går det inte då, det verkar väldigt skumt, liksom, eller hur? Deras ord måste 

ju ha varit lag, så vad säger du Hampus? 

Hampus: Det är väl att, alltså, på grund av att … Tyskland har en allians med, eller inte 

en allians, vad fan säger jag, men dom har ju en liksom … dom har bestämt att dom 

ska vara tillsammans med… vad heter det, nu måste … ja, Österrike-Ungern, eh, och 

när Serbien, det blir ju så att … Tyskland och Ryssland inte når fram till det sätte… än, 

men dom har två länder dom vill hjälpa till och när dom två länderna börjar kriga, då 

måste båda dom stormakterna in i och hjälpa sina små, eller inte små, länder, men sina 

länder.  

Caroline: Dom blir indragna per automatik … 

Hampus: Ja.  

Caroline: … men egentligen finns det inget intresse… 

Hampus: För att Ryssland och, men Ryssland vill också ha det hära, dom vill ha en del 

av Svarta havet och kunna använda det för det är en av dom viktigaste grejerna dom 

har … och att … ja… 

Även om Hampus återigen för in konkreta motiv bakom alliansbyggena verkar 

Caroline nöjd med att få fram att det handlar om att aktörerna automatiskt blir 

indragna i kriget genom de militära allianserna. Hampus tar, även om han har lite svårt 

att få till formuleringarna också upp flera delar av sin lärares bakomliggande 

förklaringar. De motiv som han väljer att lyfta fram kan troligen också uppfattas stå i 

bättre förbindelse med den övergripande kolligerande förklaringen än tillgången på 

järnmalm var för begripliggörandet av Schlieffenplanen. Caroline säger lite senare att 

                                                      
802 Hildingson & Hildingson (2003) s. 461.  
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händelseförloppet under svarta veckan kan liknas vid ett ”gigantiskt maskineri”. Det 

är detta som förklarar varför makthavarna inte riktigt själva förstod vad de gjorde eller 

vad de ville uppnå med sitt agerande.  

Det var ett krig som de egentligen inte ville ha  

När vi så närmar oss slutet av lektionen frågar Caroline om eleverna kan förstå varför 

makthavarna är så handfallna inför utvecklingen, det vill säga den sista 

diskussionsfrågan på tavlan. Ida svarar med en motfråga:  

Ida: Men nej, ja… Varför starta dom ett krig om dom inte visste vad och … ja, vad dom 

ville uppnå med det? 

Caroline: Nej. Ja, precis, det är ju en vansinnig grej, helt enkelt? 

Ida: Ja. 

Caroline: Vad säger du? [Ger Josefin som räckt upp handen ordet] 

Josefin: Men det var väl jätte-… alltså … spänt mellan länderna så att… det kanske 

hade hänt, även om det här skottet i Sarajevo eller vad det hette, inte hade hänt, och 

eh… länder drogs in fast dom inte riktigt ville, och liksom allianserna och så här, det var 

ju … Ja, men det var väl egentligen en ganska liten grej som … inte råkade alltså, men 

drog med massa länder. 

Caroline: Ja. Har ni tänkt så allihopa? Vad säger Alexander? 

Alexander: Jag tänkte säga att jag förstod inte riktigt det där med att dom inte visste 

vad dom ville uppnå, för tyskarna visste ju, dom hade till och med en plan! 

Här får Caroline först stöd för en del av sin bild men hamnar återigen i en diskussion 

om motiv, skäl och orsaker som är på en mer konkret nivå. Lektionens gemensamma 

samtal slutar också i en växling mellan vardagsförståelse och försök att tillämpa ett 

mer strukturellt tänkande från elevernas sida. I slutdiskussionen, precis innan 

lektionstiden är slut, ställer Caroline en hypotetisk, kontrafaktiskt inriktad fråga  varför 

inte Tyskland skulle ha kunnat bryta sin överenskommelse med Österrike-Ungern och 

på så sätt undvika krigsutbrottet? Det är bråttom att komma överens nu i lektionens 

slutminuter:  

Niklas: Nej, men det var lite så här tiderna, också att det …. Nej. Jag vet inte.  

Caroline: Ja, men det hade dom kunna gjort [brutit överenskommelsen].  

Niklas: Dom ville expandera landet… 

Caroline: Ja. 

Niklas: … och dom hade mål att så här, vi ska ha kolonier, vi ska bli starkare, och vi 

hatar Frankrike. 

Caroline: Mm. 

Niklas: Jag menar, hat är en ganska bra anledning, tycker jag.  

Caroline: Mm. Men jag tänker att om man tänker där på tvåan [syftar på andra punkten 

på tavlan] att man försöker undvika krig vid den här tidpunkten då, att det fanns krafter 

som försökte göra det, att man hade ingen lust, varför ska man gå in där liksom och 

ställa upp för… Österrike-Ungern?  

Niklas: Försökte man, försökte man undvika kriget i sig eller försökte man undvika att 

kriget skulle gå ur hand, liksom? 

Caroline: Ja, det kan man ju inte veta riktigt. Alltså hade inte det här hänt, det kan man 

ju fråga sig då, om inte den här… om inte dom här två blev skjutna i Sarajevo, hade det 
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inte blivit nåt krig då? Vad tror ni? Eller hade det bara blivit så att nästa år, eller året 

efter hade det hänt en annan grej, och då hade det blivit alla fall?  Vad säger du Love? 

Ja? 

Love: Jag tror att det hade [blivit] krig i alla fall, för dom va inte ute, det va ba så här, 

sista droppen, [svårt att höra ett antal ord] liksom sen.  

Caroline: Det låg i luften, liksom?  

Hampus: Ja.  

Flicka: Vi slutar nu. 

Caroline: Nu slutar vi.  

Den samlade överblicken över första världskrigets orsaker och utbrott som den första 

veckans studier hade för avsikt att ge eleverna är med andra ord inte utan problem. 

Detta är troligen en viktig förklaring till att också den fjärde lektionen fick den start 

den fick. Trots att både Caroline och eleverna har ansträngt sig för att förstå varandra 

har deras olika former av begriplighetsmodeller svårt att på allvar mötas. En starkt 

bidragande orsak är troligen att det finns ytterligare en begriplighetsform som 

konkurrerar om uppmärksamheten. Även om läroboken i vissa avseenden har stora 

likheter med Carolines synsätt blir skillnad i framställning troligen förvirrande för 

eleverna. Ett bra exempel på hur denna problematik kommer till uttryck är samtalet 

om Schlieffenplanen. Caroline tänker att planen bör vara ganska okomplicerad att 

förstå, den utgör helt enkelt en tysk lösning för att militärstrategiskt hantera ett 

tvåfrontskrig, något som de tyska generalerna i förväg har kunnat räkna ut. Så långt 

är nog till slut alla med i klassrummet. Men det är när man ska sätta detta faktum i ett 

större sammanhang som skillnaderna i synsätt blir uppenbara. I Carolines 

begriplighetsmodell finns inslag som påminner om lärobokens. I båda fallen är de 

militära planerna (fast av olika skäl) ett exempel eller symtom på en större ordning. 

Hos båda kan man alltså se de bakomliggande orsakerna (maktbalansrubbning 

respektive kolligerande begriplighet) som explanans (det som förklarar) och planen 

som explanandum (det som ska förklaras). Men för eleverna handlar det om att bygga 

upp samband mellan mer eller mindre isolerade händelser så att de blir en del av 

något större. Medan Caroline och läroboken så att säga bygger den historiska 

argumentationen uppifrån och ner arbetar eleverna från andra hållet, nerifrån och 

upp.  

Personifieringar som kollektiva aktörer, förenklingar och aktörssubstitut   

I de många citaten från lektioner och läroböcker har vi i det här och det föregående 

kapitlet kunnat upptäcka ett ymnigt bruk av personifieringar. Ola Halldén fann att 

sådana kunde fungera i elevers alternativa referensramar för att förenkla 

komplicerade samband eller för att förstå abstrakta fenomen som institutioner. 

Medan läraren förmedlade en historia som gick att förstå i strukturella termer 

personifierade eleverna för att begripliggöra händelseförlopp eller organisationer. 
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Liknande resultat kom Levstik och Barton fram till i sin studie av amerikanska 10–11-

åringars förståelse av institutionella kollektiva aktörer som kongressen eller kollektiva 

händelser som den amerikanska revolutionen. Barnen tenderade att göra dessa 

företeelser till summan av en mängd individuella fall, eller som en följd av enskilda, 

betydande aktörers insatser.803 

Jag tror att delar av det vi blivit varse i klassrumspraktiken i 9x är av denna karaktär. 

Flera av dialogerna om första världskriget slutade exempelvis i en typ av mycket 

förenklade resonemang där staterna hamnade i krig på grund av de ”blev arga” eller 

”kände hat”. Men jag tror inte att det är elevers svårigheter att förstå abstrakta 

aktörer eller strukturella förklaringar som ensamt kan förklara bruket av dessa 

personifieringar. Vi kan för det första ganska snabbt konstatera att eleverna inte är 

ensamma att göra så. Att de förekommer i såväl Carolines föredrag som i 

läroböckernas texter beror rimligtvis inte på att läromedelsförfattare och lärare 

saknar förmåga att tänka abstrakt. Att vi dessutom återfinner personifieringar i andra 

samhällsvetenskapliga sammanhang och i massmedia är ytterligare tecken på att det 

borde finnas fler anledningar.  

Personifiering som egentlig och ”oegentlig” kollektiv aktör  

När historiker, samhällsvetare eller journalister personifierar en stat syftar de i 

allmänhet på en regering. Anders Berge kallar sådana personifieringar för ”kollektiva 

aktörer”. I en historievetenskaplig orsaksförklaring måste som ett minimikrav den 

kollektiva aktören vara ...  

 ... en organiserad företeelse, med förmåga att träffa avgöranden och samlat gå i en viss 
riktning. Denna egenskap har till exempel partier, regeringar och stater, men inte klasser, 
kön, nationer eller raser.804  

Med utgångspunkt i Berges definition kommer jag i det följande att tala om egentliga 

och oegentliga kollektiva aktörer som en precisering av olika slags personifieringar. 

Till oegentliga kollektiva aktörer kan sådana fenomen som ”folk” räknas eftersom 

                                                      
803 Levstik & Barton (2008) s. 167ff; 174. Ola Halldén skiljer mellan fyra typer av personifieringar i 
elevers historiska förklaringar: tendensen att tillskriva en ledare all explanans (personifiering) 
tendensen att tillskriva en enskild aktörs egenskaper dominerande explanans (mentalisering); 
tendensen att bryta upp institutioner (som riksdagen) i dess medlemmar (personifikation) samt 
tendensen att göra strukturer till historiska subjekt som kan agera (personalisera), se Halldén (1998) s. 
134. I det här materialet framträder alla, inte sällan sammanblandade. Jag har därför valt personifiering 
som en samlande term.  
804 Ett annat krav är att man antingen genom ”situationens logik” eller genom ”inlevelse” i de enskilda 
ledamöternas handlingsutrymme inom ramen för kollektivet kan identifiera en intention. Kollektiva 
aktörer kan alltså bara under vissa villkor fungera i ändamålsförklaringar, se Berge (1995) s. 86ff. 
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detta saknar förmågan att skriva under ett avtal eller gå i en samlad riktning och 

snarare går att beskriva som en ”föreställd gemenskap”.805 

Egentliga och oegentliga kollektiva aktörer på en glidande skala  

Stater och politiska ledare är som vi vet de främsta historiska aktörerna i läromedlen 

som klass 9x läser. I en del fall skildras staterna med den typ av aktörsförkortningar 

som kan sägas tillhöra ett vedertaget samhällsvetenskapligt språkbruk, det vill säga 

man syftar på en regering eller någon annan egentlig kollektiv aktör:  

Efter mordet ville Österrike-Ungern sätta stopp för nationalisterna. Serbien fick en lista med 
hårda krav som måste uppfyllas inom 48 timmar. Serbiens regering var redo att gå långt för 
att undvika krig. Men den vägrade låta österrikare komma in i landet och ordna rättegången 
mot dem som låg bakom mordet. Österrike-Ungern svarade med att förklara krig mot 
Serbien.806 

Den citerade texten har en klar och tydlig aktörsreferens. Med Österrike-Ungern 

respektive Serbien avses regeringarna i respektive stat, inget annat. Författarna 

förtydligar dessutom en av referenserna genom att skriva den i klartext i den tredje 

meningen och att tydliggöra att de ”österrikare” som Österrike-Ungern enligt texten 

ville skicks till Serbien var något som inte var synonymt med staten. Lite tidigare i 

samma bok finns det ett exempel på en betydligt dunklare aktörsreferens. Här handlar 

det om att förklara motsättningar mellan Frankrike och Tyskland inför första 

världskriget – vi har tidigare sett samma textpassage skapa vissa problem i dialogen 

mellan Caroline och Hampus: 

Fransmännen kunde inte glömma det förödmjukande nederlaget i kriget mot Tyskland 1870-
71. Då hade Frankrike förlorat de två rika landskapen Alsace och Lorraine. De hade också 
förlorat rollen som ledande nation, något som de tyckte var ännu värre.807 

”Fransmännen” i den första meningen syftar på det franska folket som ett 

”kollektivsingular”, hit hör alla som kan räknas till klassen fransman.808 Nederlaget i 

kriget är rimligtvis däremot den franska statens, närmare bestämt den franska 

regeringens förlust av de båda landskapen i fredsöverenskommelsen med Tyskland, 

något som framkommer om man analyserar aktörsreferensen i den andra meningen. 

I den tredje meningen återkommer aktörsreferensen från den första: ”De” syftar på 

fransmännen vilket också ordet ”nation” torde göra.809 Förutom att texten ställer 

höga intellektuella krav på läsaren för att avkodas, trots det till synes enkla språket, 

                                                      
805 Anderson (1993) s. 21.  
806 Hildingson & Hildingson (2003) s. 460.  
807 Hildingson & Hildingson a.a. s. 458.  
808 Jfr Jensen (2003) s. 340.  
809 Texten fordrar alltså att läsaren kan skilja mellan nation och stat. Ett annat problem är att vi inte 
kan veta hur stor del av det franska folket som avses.  
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blandas här egentliga och oegentliga kollektiva aktörer.810 På motsvarande sätt som i 

lärobokstexterna förekommer också i dialogen mellan Caroline och eleverna flera 

sådana betydelseglidningar mellan egentliga och oegentliga kollektiva aktörer. Ett 

exempel på hur sammansatta dessa dialoger kan bli finns i läxsamtalet i inledningen 

till den femte lektionen, i de dialoger som vi tittade på ur en annan aspekt i det förra 

kapitlet:   
Caroline: […] till slut så är det så att Tyskland och Ryssland dom sluter en separatfred. 

[…] Och, det är ju då, det som John var inne på där, man fick ge ifrån sig landområden, 

eller hur? 

John: [Talar lågt] Warszawa, Riga och [svårt att höra resten]  

Caroline: Mm, precis. Men i och med att man har slutit den här separatfreden och att 

Ryssland drar sig tillbaka, vad innebär det, tror ni för kriget? Vad kan Tyskland göra 

då? Saga? 

Saga: Dom kan koncentrera sig på västfronten.811  

Att pronomenanvändningarna skiftar (”man” används omväxlande med ”dom”) kan 

visserligen göra referenserna lite oklara. Men i inledningen till den här dialogen är det 

ändå klart att Caroline, John och Saga ännu så länge talar om de kollektiva aktörerna 

Ryssland och Tyskland. Att den tyska regeringen (och militärledningen) kunde fatta 

beslut om att föra över trupper till västfronten är också ett exempel på en handling 

som kan utföras av en kollektiv aktör. Att detta beslut grundar sig på en tanke eller 

vilja hos de individer som finns i regeringen (och militärledningen) att ”koncentrera” 

krafterna till västfronten är också inom ramen för vad vi kan uppfatta som en 

ändamålsförklaring hos den kollektiva aktören. Men sedan början resonemanget att 

glida:  

Caroline: Ja. Då kan man ju koncentrera sig på västfronten, självklart. Samtidigt som 

västfronten och östfronten håller på nu, så är det också ett krig till… havs. Är det någon 

som kommer ihåg något om det, vad ska man säga där? [--- ] Nu händer det nånting 

också som gör att… det är ett nytt land som kommer in i kriget. 

Joachim: Var det inte så att Tyskland sköt på amerikanska fartyg plus att … eh … 

Englan… eller Storbritannien och Frankrike hade stora lån som USA ville ha til… eller 

dom var rädda, om Tyskland skulle ta över … Storbritannien och Frankrike, då skulle 

inte dom få tillbaka sina lån. 

Caroline: Precis, alltså, USA ville väldigt gärna hålla sig utanför det här kriget. Dom var 

inte alls intresserade av att gå med, men samtidigt hade dom intressen att försvara, 

och det var ju det att dom, att dom hade gett ut stora lån och när dom blev oroliga för 

att Storbritannien till exempel skulle förlora kriget då skulle man inte få tillbaka sina 

pengar.812 

                                                      
810 Fransmännen utgör inget avgränsat kollektiv som kan fatta gemensamma beslut. Egenskapen av att 
vara en ”ledande nation” kan möjligen vara en subjektiv upplevelse hos de fransmän som var starkt 
nationalistiska. Jfr Berge (1995) s. 86 och Olvegård (2014) s. 121f.  
811 Ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12. 
812 Ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12.  
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Gränsen mellan egentliga kollektiva aktörer (som den tyska och amerikanska 

regeringen) och oegentliga kollektiva aktörer (som folket i dessa stater) blir flytande. 

Dessutom tillkommer nya personifieringar: Tyskland ”sköt på amerikanska båtar” och 

USA var inte ”intresserade” att delta i kriget (pluralformen på adjektivet vittnar om 

att meningen troligen syftar på amerikanska folket, en oegentlig kollektiv aktör) ”dom 

hade gett stora lån” (syftar på USA:s regering, en kollektiv aktör). Klassrumssamtalets 

glidningar mellan aktörsreferenserna påminner här starkt om det som står i boken: 

Britterna stoppade alla fartyg på väg till Tyskland […]. [---] Tyskarna försökte med sina ubåtar 
sänka alla skepp som de trodde var på väg till Storbritannien. // Det totala ubåtskriget var 
också en av orsakerna till att USA gick in i kriget 1917 på Storbritanniens och Frankrikes 
sida. Många amerikanska fartyg sänktes nämligen av tyska ubåtar. En annan orsak, som 
troligare var viktigare, var att USA givit britter och fransmän stora lån. Om Tyskland segrade 
var risken stor att pengarna aldrig skulle betalas igen.813  

Personifieringar som aktörssubstitut  

Exemplen i föregående stycke visar att egentliga och oegentliga kollektiva aktörer kan 

uppträda i samma yttrande. I det fallet handlar det emellertid om ett begripliggörande 

av samma fenomen, nämligen att USA gick in i kriget på ententens sida. På så sätt 

fungerar personifieringen för att upprätthålla en röd tråd i samtalet. Detta innebär 

som jag tolkar det att personifieringar kan fungera som ett slags aktörssubstitut i de 

samtal om begriplighetsmodeller som gestaltas på lektionerna. Om man vill förklara 

varför USA gick in i kriget 1917 kan enstaka tyska angrepp på amerikanska båtar 

uppfattas som den kollektiva aktören Tysklands angrepp på den kollektiva aktören 

USA. De enskilda handlingarna blir statens. Ännu tydligare kan vi se hur 

personifieringar kan fungera som aktörssubstitut i en av de tidigare analyserade 

dialogerna. Caroline frågade som vi såg vid ett tillfälle efter förklaringar till den spända 

relationen mellan Frankrike och Tyskland och vi vet att elever hade svårt att koppla 

frågan till hennes kolligerande begriplighetsmodell om industrialisering, nationalism, 

imperialism och militära planer eller till lärobokens funktionalistiska förklaring om 

rubbad maktbalans. I just det läget, när de försöker förstå varandra, använder såväl 

Caroline som Hampus en personifierad aktör med motiv för sitt handlande:  

Caroline: Vad har Frankrike för skäl till att vara så rädd för Tyskland? Får man, fick 

man ut nånting av det, fick man svar på det i texten?  

Hampus: Det var väl att … eh… jag kommer inte ihåg jättebra, men det var väl att 

Tyskland hade tagit två typ ställen där det var typ asbra gruvor eller nånting, jag kan 

inte exakt…814 

Frankrike var ”rädd” för Tyskland eftersom Tyskland hade ”tagit” två ställen med 

”asbra gruvor” från Frankrike. Lärare och elev hjälps alltså åt att få samtalet att gå 

                                                      
813 Hildingson & Hildingson (2003) s. 462f.  
814 Ljudupptagning, lektion 3, 2009-11-06.  
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vidare genom att använda personifierade aktörer här. De mera djupliggande 

historiska orsakerna till konflikten mellan Tyskland och Frankrike förblir okända, men 

samtalet överlever och den fragmentariska bilden som eleverna har kan fortsätta att 

byggas upp, i alla fall i en slags provisoriskt fungerande arbetsprocess. Man kan tolka 

detta svar som att den gemensamma förståelsen är att gränsförstärkningarna 

bottnade i gamla och starka konflikter mellan Tyskland och Frankrike. Hampus och 

Caroline är överens om detta, de och klassen kan lämna saken åt sidan och 

koncentrera sig på det som just då ska förklaras. Den strategiska logiken bakom 

Schlieffenplanen, att genomföra en attack genom Belgien för att så snabbt som 

möjligt besegra Frankrike och att Tyskland på det sättet skulle undvika ett 

tvåfrontskrig innefattas visserligen inte i förklaringen, men motsättningarna mellan 

Frankrike och Tyskland blir åtminstone något klarare.  

Troligen kommer den vardagsnära förklaringen av de franska rustningarna inte att 

avsätta några djupare kunskaper om fransk-tyska kriget varken hos Hampus eller hos 

hans klasskamrater. Med bruket av personifierade aktörer kan poängen emellertid bli 

att det förflutna inte framstår som en kedja händelser som sker utan orsaker. Klassen 

kan sålunda få chansen att fokusera en annan fråga av betydelse för 

händelseutvecklingen under första världskriget. På så sätt kan man säga att 

personifieringen (Frankrike hatade Tyskland) genom att ta x-positionen i besittning (x 

→ y) i en historisk förklaring av varför det var spänt mellan staterna tydliggör att det 

bör finnas ett sådant orsakssamband i ett historiskt begripliggörande. Resultatet blir 

troligen att metahistoriska kunskaper om historia (att förflutna skeden bör kunna 

begripliggöras: de franska rustningarna hade orsaker) blir starkare än faktamässiga 

kunskaper i historia (vad Schlieffenplanen gick ut på, vad den hade för upprinnelse 

och vilken betydelse den hade för första världskrigets utbrott och händelseförlopp).  

Personifieringar som historiedidaktiskt problem 

Det är troligen en kombination av många olika faktorer som kan förklara växlingarna 

mellan egentliga och oegentliga kollektiva aktörer och personifieringar på lektioner 

och i läroböcker. En tänkbar faktor är att brist på utrymme (i boken) och tid (i 

klassrummet) tvingar fram ett språk som kan komprimera den mycket 

informationsrika innehållsliga väven. Det gäller att få ihop händelser och handlingar i 

yttranden som blir begripliga i stunden. I dagligt tal är det troligen mycket vanligt att 

vi blandar ihop referenter och utnyttjar ”man” och ”dom” i stället för att i varje läge 

reda ut vem som gör vad och när. Vi vet något så när vem vi syftar på och vad vi vill 
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säga genom sammanhanget. Förhoppningsvis förstår den som lyssnar också.815 Man 

får kommunikationen att fungera och i det här fallet hjälper det dessutom till att 

poängtera att ”saker inte bara händer” utan att man ska söka orsaker till förändringar 

i det förflutna.  

I historiska utsagor kan detta naturligtvis bli fatalt eftersom det kan innebära att det 

blir svårt att få klarhet i vad som händer eller varför, i alla fall om man inte har en 

förkunskap om området. Men exemplen från 9x visar att alla personifieringar inte 

enbart emanerar ur elevers behov av att förenkla, utan troligen också av situationens 

behov av att skapa sammanhang. Jag misstänker alltså att det i det här fallet är en 

form av kommunikativ nödlösning vi blir vittne till hos utrymmesträngda 

läromedelsförfattare och tidsträngda lärare i en kombination med deras ambition att 

ge överblickbara helheter och anpassa sitt språkbruk till de unga mottagarna av 

texterna. När personifieringarna möter elevernas försök att bygga förståelse fungerar 

de temporärt som ett aktörssubstitut även om referenserna är oklara. Ur denna 

aspekt kan vi möjligen betrakta personifieringarna som en slags kommunikativ resurs 

även om den pedagogiska reducering som dialogen leder till blir avsevärd.  

Några  reflektioner kring begriplighetsmodellernas möte 

Trots dessa reduktioner kan flera av de tankar som ventilerats av Caroline och 

eleverna om första världskrigets utbrott påminna om inslag i en pågående 

professionell historisk debatt. Var det tyska expansionsplaner eller brittiska 

imperieintressen som styrde utvecklingen mot ett krig?816 Ska man betrakta kriget 

som ”det långa” 1800-talets sista eller ”det korta” 1900-talets första?817 Vilka slags 

strukturer kan förklara ett händelseförlopp som första världskriget, och hur ska man i 

dag värdera det?818 

Att det möjligen går att läsa in sådana kvaliteter i klassens gemensamma 

tolkningsarbete märks i den skriftliga gruppredovisning som eleverna gjorde och som 

vi såg en transkription från tidigare i kapitlet. En av frågorna på gruppuppgiften 

upprepar Carolines kontrafaktiska fråga från lektion 3 och går ut på att låta eleverna 

resonera om de tror att första världskriget skulle ha brutit ut även om attentatet i 

Sarajevo inte hade ägt rum? De flesta grupperna kommer fram till att kriget skulle ha 

                                                      
815 Lingvisten Per Linell understryker att den kommunikativa förmågan är överordnad yttrandens 
uttryckssida. Det sammanhang ett yttrande fälls i betyder ofta mycket mer än vad som sägs. Linell 
(1982) s. 237, 241. 
816 Winter & Prost (2005) s. 46ff, 122ff. Jfr Ferguson (1999) s. 442ff. 
817 Winter & Prost (2005) s. 199ff. 
818 Berge (1999) s. 73ff; Salomon (2009b) s. 87ff. 
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brutit ut ändå, men svaren blir ganska olika och visar att det går att tolka det förflutna 

på olika sätt i elevgrupperna. Maria, Lisa, Vilhelm och Tomas skriver att:  

Skottet i Sarajevo var bara en bra anledning för de andra länderna att angripa Tyskland, som 
växte än större och större. Kriget hade brutit ut ändå, det hade kommit en annan 
anledning.819  

Ida, Niklas, Henrik och Matthias menar tvärtom att det var Tyskland som var den 

potentiella angriparen före kriget:  

Skotten i Sarajevo var inte så viktiga för krigsutbrottet. Det hade blivit krig ändå. Kanske 

mellan Tyskland och Frankrike (Schlieffenplanen).820  

Den första gruppens förklaring påminner svagt om ekonomhistorikern Niall Fergusons 

argument om att orsakerna till brittisk inblandning i första världskriget handlade mer 

om vanföreställningar om tyska expansionsplaner än realiteter; man hade från brittisk 

sida förberett planerna på krig länge. Hade inte Tyskland invaderat Belgien hade 

Storbritannien gjort det först, den tyska invasionen användes främst i legitimerande 

efterhandskonstruktioner.821 Den senare gruppens argument tar i stället upp den 

tyska militärledningens intention, vilket i sin tur påminner om den historikern Fritz 

Fischers numera nästan klassiska slutsats att det var den tyska staten som genom 

”Griff nach der Weltmacht” var den som var skyldig till krigsutbrottet. Det betyder att 

elevernas svar här faktiskt motsvarar två kända positioner bland professionella 

historiker som har specialiserat sig på första världskriget. Samtidigt måste vi 

fortfarande fråga oss hur välgrundade elevernas svar är. Resonemanget om 

sambandet mellan skotten i Sarajevo och krigsförklaringarna bygger exempelvis på en 

felaktig kausalitet och skulle i så fall snarare knytas till den andra gruppens 

resonemang. Att det var Österrike-Ungern som använde terrordådet som svepskäl för 

krigsförklaringen mot Serbien, inte som elevgruppen hävdar ententen hade de kunnat 

läsa om i sin lärobok.822 Att det fortfarande i mitten av lektionsserien är svårt för 

elever att hålla reda på vilka aktörer som hör till vilken sida framgår också av några 

ljudinspelningar från arbetet med just de här gruppuppgifterna:  

Anna: Vänta, ve… vems prins, kronprins var det som blev skjuten … var det Österrike-

Ungerns?  

Isabelle [faller Julia i talet]: Det var Serbiens. 

Anna [fortsätter, talar samtidigt som Filippa]: … eller var … det Serbiens? [Upprepar 

svagt, för sig själv] Serbiens.  

Isabelle: Nej, nej, nej, nej, nej, det var Österrike-Ungerns, menar jag.  

Anna: Just ja. Jag tänkte … för att det var Serbien tänkte så här [förställer rösten lite] 

”ja, om vi skjuter honom blir det väl ett typ krig, då kommer sj… vi få Rysslands hjälp 

                                                      
819 ”Uppgifter att fundera på i par eller grupp.” Elevsvar grupp 1, Storstadsskolan, 2009-11-13.  
820 ”Uppgifter att fundera på i par eller grupp.” Elevsvar grupp 2, Storstadsskolan, 2009-11-13. 
821 Ferguson (1999) s. 158ff. 
822 Hildingson & Hildingson (2003) s. 460. 
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Isabelle: …exakt. ... 

Här har attentatet i Sarajevo helt underordnats det personifierade spelet mellan 

stater. Ett av de få tillfällen där mänskliga aktörer framträder i behandlingen av första 

världskrigets utbrott har blivit avfolkat så när som på dödsoffret. Paradoxen blir att 

samtidigt som mördaren och terrororganisationen faller ur samtalet framträder 

staten Serbien som en person: dådet har utförts av staten Serbien som tänkte att 

”dom” skulle få hjälp om det blev krig med Österrike. Det är också så man får ordning 

på dödsoffrets bakgrund. Också den andra gruppen kommer fram till rätt ordning på 

aktörerna även om svaret också här innehåller mycket som är utelämnat:  

Lärarvikarie [i samtal med grupp 3]: Det var ett tag sen man läste det där själv, alltså, 

men kan ni berätta för mig, dom här allianserna, vilka länder var det som … 

Maria: Tyskland, Frankrike…  

Lisa: Nej! Dom är typ alltid … 

Tomas: Dom är … [Talar i mun på de andra] 

Maria: Ja, ha, så är det…[---] 

Lärarvikarie: Vilka var det, England var det … Tyskland…?  

Vilhelm: Ententen var väl …  

Tomas: Vad blir det? 

Vilhelm: Vänta… 

Tomas: Trippelalliansen det är ju … Tyskland… är det inte så? 

Vilhelm: Tyskland, Österrike-Ungern … 

Tomas: Ja precis, Tyskland… 

Vilhelm: … och trippelalliansen är Frankrike, Ryssland och Storbritannien. 

Tomas: Ja. 

Lisa: Ja. 

Vilhelm: Senare USA, fast dom var aldrig med. 

Tomas: Dom var ju med, sådär… 

Lisa: Och Italien!  

Tomas: … [fortfarande om USA] på grund av skulderna. 

Vilhelm: Italien ja. Italien var inte ju inte med på en stor front. 

Lisa: Trippelalliansen är Tyskland, Österrike-Ung…, Österrike-Ungern och Italien och 

… eh …. ententen är Storbritannien, Frankrike och Ryssland. 

Tomas: Och senare USA. Men dom var ju bara med på… 

Lisa: USA kom ju in mycket senare, dom är ju liksom lite ute nu. 

Tomas: Mm, det var precis det jag sa.  

Lisa: Jo, men du sa… 

Tomas: Jag skojade.823 

Gruppuppgiften utförs i slutet av den andra veckan, på den sjätte lektionen i 

lektionsserien. Att Italien har hamnat utanför diskussionen både i läroboken och i 

klassrumssamtalet kan förklara varför de får svårt. När Vilhelm felaktigt påstår att 

Italien inte är ”med på en stor front” utgår han förmodligen från att det inte förekom 

några större strider där. Det är i så fall en rimlig slutsats eftersom de varken talat om 

detta på lektioner eller läst om detta i sina böcker, än mindre fått chansen att ta del 

av information om att de båda militärallianserna som de så mödosamt försökt lära sig 

                                                      
823 Ljudupptagning, lektion 6, 2009-11-13.  
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innefattade Italiens byte till ententen. Inte heller har de talat om eller kunnat läsa 

något om striderna på Balkan trots att krigsförklaringen mot Serbien är den första som 

aktualiserats. Hur det osmanska riket blev en del av kriget ligger också i skugga och 

”Turkiet” nämns endast som en bakgrundsfaktor till kriget. Att eleverna trots dessa 

reduktioner har svårt nog att hålla reda på antalet stridande stater i kriget står klart. 

När Lisa försöker få ordning på detaljerna använder hon sina kunskaper om att 

Tyskland och Frankrike ”alltid” varit fiender. Om hon här utgår från det hon läst om 

fransk-tyska kriget eller från sina kunskaper om andra världskriget förblir oklart. Att 

eleverna använder kunskaper om andra världskriget som en resurs för att försöka 

förstå det första, framgår emellertid av tidigare klassrumsdialoger:  

Katarina:  Men jag tänkte på … eh … andra världskriget, sen, senare. Att då var ju, det 

skulle vart konstigt om Ryssland och Tyskland samarbetade och sen blev krigade, det 

är mer realistiskt att… dom är mot varandra då också [under första världskriget].824  

Inbäddat i resonemangen finns visserligen inslag av mer avancerat tänkande och 

tillsammans bygger eleverna upp scener där spelet mellan stormakterna trots allt 

framträder något så när begripligt. Men kolligerande och funktionalistiska 

orsaksförklaringar görs i elevernas utsagor konsekvent om till plausibla 

enfaktorförklaringar och samtalen består huvudsakligen av personifierade 

konfliktmodeller, gissningar och förenklingar. Intrycket är att de använder sig av de 

resurser som står till buds för att försöka förstå.  

Bristen på fler aktörer lägger väsentliga delar av det historiska förloppet i mörker. En 

viktig aspekt är också att tolkningarna tenderar att göra första världskriget till en 

oundviklig katastrof. Med denna antydda fatalism får skeendet en tragisk dimension. 

Samtalet mellan elever, lärobok och Caroline kan kanske också uppfattas som ett (för 

de flesta elevernas första) deltagande i ett samhälleligt bearbetande av en gemensam 

om inte allmänmänsklig så i vart fall alleuropeisk erfarenhet, ett kollektivt 

memorerande av inledningen till katastrofernas århundrade där skolornas 

historieundervisning är en av flera delar i en pågående – om än i Sverige som icke 

krigförande stat begränsad – historiekultur. Att den dominerande bilden i 

historiekulturen kring första världskriget i dag framställs som det onödiga och tragiska 

kriget överensstämmer väl med en sådan slutsats.825  

 

҉ 

                                                      
824 Ljudupptagning, lektion 2, 2009-11-05.  
825 Winter (2006) s. 6, 284ff; Sturfelt (2008) s. 258ff. 
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Att göra det förflutna fattbart – en sammanfattande resultatdiskussion  

I det här kapitlet har jag utforskat aktiviteten att tolka det förflutna. Det är en aktivitet 

vars brännpunkt befinner sig i historiekulturens kognitiva dimension, något som 

handlar om att göra det förflutna begripligt. Ytterst har kapitlet sökt bringa klarhet i 

hur och med vilka medel tolkandet sker i klassrummet. Det har också försökt förstå 

hur den tolkande aktiviteten påverkar undervisningsberättelsens gestaltning. I 

resultatdiskussionen resonerar jag  om aktivitetens betydelse för elevers förståelse 

för, reflektion över och omdöme om undervisningsberättelsens innehåll i ett 

historiemedvetandeutvecklande perspektiv.  

Språket och kommunikationen har en avgörande betydelse för begripligheten  

Undersökningen har i huvudsak inriktats mot ett par av de lektioner där tolkandets 

aktivitet har varit särskilt framträdande och där interaktionen mellan lärare, elever 

och läromedelstexter har varit möjliga att följa på detaljnivå. Klassrumssamtalen visar 

hur elevernas och lärarens kommunikation om det förflutna bygger på en gemensam 

strävan efter att skapa en sammanhållen och begriplig framställning om 

orsaksresonemang. Även om långtifrån alla elever deltar lika ofta och intensivt i dessa 

samtal sprider Caroline ordet också till dem som sällan eller aldrig spontant deltar i 

samtalen. Ett flertal yttranden från elever visar att de inte verkar vara rädda att 

framföra påståenden även om sådant som de är osäkra på. De ställer frågor om 

förhållanden som de inte begriper och förklarar utan omsvep att de inte vet, inte 

kommer ihåg eller inte kan besvara frågor som de upplever som svåra. Deras lärare 

uppmuntrar dem också ofta att göra förnyade försök att förklara när de kör fast, hellre 

än att korrigera eller att själv besvara frågor med facit i hand. Samtalen speglar därför 

ett med skiftande kvaliteter pågående lärande. Prövande och inte sällan på 

vardagsförståelse eller rena gissningar baserade slutsatser från elevernas sida är inte 

ovanliga i dialogerna. Det blir tydligt att det både under det repeterande samtalet 

under måndagslektionen och under den föregående fredagslektionen för de flesta 

elever handlar om en komplex lärandesituation. 

Den fråga som klassen söker begripliggöra på de undersökta lektionerna kretsar kring 

första världskrigets utbrott och hur detta kan förklaras. Svårigheterna för eleverna att 

hantera denna uppgift med hjälp av läromedelstexter och lärargenomgångar blir 

omfattande. Klassrumssamtalens förklaringar hänger ofta på en skör tråd och elevers 

inlägg framstår inte sällan som helt chansartade. Men trots att elever och lärare då 

och då tycks tala förbi varandra, och trots att de pedagogiska reduktionerna av det 

sammansatta innehållet flera gånger blir så omfattande att det för en utomstående 

kan bli svårt förstå, framgår ändå vad som verkar vara begripliga och 
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sammanhängande utsagor om det historiska innehållet ur dessa samtal. Att det 

gemensamma samtalet och uttolkandet tycks leda till sådana kompromissartade 

förståelser tror jag är viktigt att uppmärksamma och hålla fast vid som en 

utgångspunkt för den fortsatta diskussionen, inte minst eftersom resultatet 

kontrasterar mot vad tidigare forskning visat om vardagsförståelsens begränsande 

inverkan på historiskt lärande i skolan.826 Den gemensamma kompromissförståelsen 

av första världskriget som lärare och elever skapar blir på så sätt en tillräcklig grund 

för att undervisningsberättelsen som också innefattar mellankrigstiden ska kunna 

löpa vidare.  

Elevers förmåga att omvandla komplexa orsaksresonemang –  en tillgång 

Att elever och lärare håller kommunikationen vid liv och kan föra fram något som trots 

olika begriplighetsmodeller liknar en fungerande förklaring bygger sannolikt på att 

elever har förmågan att omvandla komplexa förklaringsmodeller och kolligerande 

innehållsbegrepp till enklare, monokausala händelsekedjor. Ett gott exempel på detta 

är gruppen som i stället för att ange imperialism – som de inte riktigt har kommit till 

klarhet med – som förklaring till stormaktskonflikter beskriver Storbritannien, 

Tyskland och Frankrike som personifierade ”imperialister” som ”var ute efter mer och 

mer land”. I stället för att betrakta detta som ett misslyckande i förhållande till en mer 

elaborerad förståelse för innehållsbegreppet imperialism kan man se det som ett 

lyckat exempel på elevernas försök att urskilja agens i ett historiskt förlopp som de 

endast har fragmentariska sakkunskaper om. Genom att hålla fast vid en enkel 

kausalitetskedja där x leder till y förmår eleverna överföra sammansatta 

begriplighetsmodeller till en hanterlig och fattbar nivå. Genom samtalen i 

klassrummen har vi också blivit varse att elever i flera sammanhang själva formulerar 

frågor där denna, den enklaste orsakskedjan, använts som utgångspunkt.  

Denna vilja att tänja på det historiska språkets gränser för att skapa begriplighet 

underbygger slutsatsen att den undersökta undervisningen kan betraktas som en 

historiekulturell yttring. Det finns tydliga belägg för att såväl lärare som elever strävar 

efter att göra framställningarna tolkningsbara. Det sammansatta innehållets möte 

med en fungerande kommunikation och de gemensamma ansträngningarna av elever 

och lärare att i språkligt – kanske mer än i historiskt – hänseende skapa begriplighet 

är därmed ett viktigt forskningsresultat i förhållande till den teoretiskt antagna 

aktiviteten att tolka det förflutna i historiemedvetandeutvecklande lärprocesser.827 

                                                      
826 Halldén (1986b)passim;  Husbands (1996) s. 73–80; Lee (2004) s. 36f och passim; Lee & Howson 
(2012) s. 218ff.  
827 Jfr Husbands (1996) s. 30–42 och Stymne (2017) s. 303–306. 
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Viljan att förstå  är en drivkraft bakom elevers förenklingar   

För de flesta av eleverna i klass 9x innebär sannolikt undervisningsberättelsen om 

första världskriget ett möte med helt nya historiska personer, stater, strukturer, 

platser, händelser, narrativa förkortningar, innehållsbegrepp och metaforer. I 

förhållande till det andra världskriget är det ett obekant kunskapsområde. Också i 

detta avseende finns förbindelser med historiekulturen i stort. Särskilt i Sverige har 

sedan länge första världskriget blivit en icke-berättad historia.828 Allt det nya stoffet 

sätts samman i förklarande utsagor på relativt hög abstraktionsnivå, både i elevernas 

läroböcker och i deras lärares tal under lektionerna. Det är på så sätt knappast 

förvånande att frågan om krigets orsaker framstår som ett omfattande 

tolkningsproblem för eleverna. Även andra svårigheter som berör begriplighet har 

synliggjorts i kapitlet, exempelvis svårigheterna att uppfatta händelsekedjor i rätt 

kronologisk ordning eller att urskilja vem som gör vad och när. Resultatet bekräftar 

på alla dessa punkter ett tidigare forskningsläge. Att vardagsförståelsen kraftigt 

reducerar komplexiteten och tenderar att göra orsaker mer generiska och generella 

än historiskt specifika är sådant som återfinns här och i det tidigare forskningsläget.829 

Pedagogen Ola Halldén summerade 1986 en av sina klassrumsstudier av 

historieundervisning i svenska gymnasieklasser på följande sätt:  

The risk we are taking, however, if I am right in my discussion above, is that the pupils are 
left to deprive history of the possibility of being understood in terms of its own inner 
consistency and logic. What remains, then, is, at its best, history as a good story about why 
this or that guy did so and so, or, at its worst, an incomprehensible, fragmented list of facts, 
which one has to learn and memorise in some way or other.830 

Resultaten i den här studien indikerar att klass 9x inte riktigt verkar befinna sig i ett 

sådant läge, trots att mycket blir fragmentariskt. Genom sin öppna karaktär på 

undervisningen har vi snarare kunna bli varse problemen där de uppstår och kunna 

följa med i och kartlägga olika försök att komma till rätta med dessa. Eleverna har 

fortsatt genom de undersökta lektionerna stora svårigheter att begripliggöra det man 

talar om, men det genomgående intrycket blir att elever och lärare trots allt strävar 

efter något annat än renodlade minneskunskaper kring lösryckta och 

sammanhangslösa fakta. Elevernas upprepade omvandling av de mer avancerade 

kausalitetresonemangen sätter visserligen andra aspekter än de historievetenskapliga 

i centrum. Det är när de möter förklaringar på en för hög abstraktionsnivå som de 

                                                      
828 Sturfelt (2008) s. 258.  
829 Halldén (1986a); Halldén (1986b); Carretero et al (1994);  Halldén (1998); Barton (2008); Lilliestam 
(2013); Samuelsson & Wendell (2017); Wendell (2017); Carretero (2017) s. 514–516. 
830 Halldén (1986b) s. 64.  
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strävar efter att göra om det till mer narrativt inriktade utsagor där 

händelseförloppens kronologi blir viktigare än de bakomliggande orsakerna.  

På så sätt bekräftar den här studien Anna-Lena Lilliestams slutsatser från en 

klasrumsstudie på gymnasienivå där den undersökta undervisningen uttryckligen gick 

ut på att ge eleverna redskap för att kunna resonera om aktör och struktur i historiska 

förklaringar. Lilliestam beskriver vad hon fann vara en ”glidning” från 

begreppsanvändning till en innehållslig och narrativ nivå. Det elever och lärare kom 

att tala om tenderade att bli till temporalt ordnade händelsekedjor, snarare än den 

planerade undervisningen kring aktör och struktur.831 Det verkar som om det både i 

denna och i Lilliestams studie synliggörs ett slags utgångsläge för 

historieundervisningen som bygger just på den berättande framställningsformen. 

Trots att fokus är inriktat mot ett mer historievetenskapligt begripliggörande, i det här 

fallet mer allmänt mot kausalitet, i Lilliestams fall intentionellt och explicit mot 

samspelet mellan två aspekter av kausala resonemang, hamnar undervisningen lätt i 

en berättande framställning.832 Att berättelser kan stå i motsatsställning till försök att 

införa historievetenskapligt förankrade begrepp är en slutsats som även kan dras från 

forskning om mellanstadiets historieundervisning.833 Mellanstadieelevers svårigheter 

med tankebegrepp handlar ofta om deras bristande sakkunskaper och att kontexten 

är okänd.834 Det är också problem som vi sett i klassrummet hos 9x. Jag återkommer 

till denna diskussion längre fram, men vill redan här  flagga för att jag tror att en del 

av problemet är att historiedidaktisk forskning i för hög grad betonat skillnaden 

mellan vetenskapliga och elaborerade historiska förklaringar och det historiska 

berättandet.835 

Personifieringar  leder till ”etatism” och etnifiering  

I det förra kapitlet kunde vi konstatera att elevernas livsvärldar befann sig relativt 

långt från det historiska innehållet och att det studerade ämnesområdets fokusering 

på geopolitik och stater innebar en särskild utmaning för deras möjligheter att erfara 

det förflutna som något de kunde relatera till och uppfatta som en angelägen del av 

ett gemensamt minne. Ett av problemen var att identifikationsmöjligheterna med 

människor i det förflutna var få. När elever blev varse att kvinnor adresseras i 

propagandaaffischer från första världskrigets tid var det en överraskande upptäckt av 

                                                      
831 Lilliestam (2013) s. 182, 213.  
832 Jfr Husbands (1996) s. 44–48; Bruner (2005) s. 31; Eskelund Knudsen (2014) s. 205–212. 
833 Stolare (2013) s. 14–18; Stymne (2017) s. 292–303. Jfr Barton (2008b) s. 184. 
834 Stymne a.a. s. 301. 
835 Jfr Lee & Howson (2009) s. 247–249 och Barton (2009) s.276ff för två olika positioner i denna fråga. 



275 
 

historiska subjekt som hittills varit fördolda i lektionernas och läroböckernas 

framställningar.  

I det här kapitlet kan vi i detalj se hur detta urval av representationsformer också får 

konsekvenser för den tolkande aktiviteten i klass 9x. Att eleverna ensidigt får studera 

första världskrigets utbrott som ett resultat av ett spel mellan å ena sidan relativt 

abstrakta krafter (som innehållsbegreppen imperialism och nationalism) och å den 

andra sidan historiska aktörer i form av stater och statsledningar innebär inte bara 

hinder för att göra det till ett mer angeläget och engagerat studieobjekt. Det får också 

konsekvenser för förståelsen av krigsutbrottet. Inte minst olika motkrafter till kriget, 

exempelvis i form av fredsrörelsen och dess medlemmar, blir med detta urval 

osynliggjort. Krigets orsaker blir på ett egendomligt sätt både entydiga och otydliga. 

När elever endast har några få möjligheter att leva sig in i hur människor i allmänhet 

levde i det förflutna går de också miste om möjligheterna att se hur enskilda 

människor och grupper på olika sätt genom sina handlingar kan tänkas ha bidragit till 

att öka krigets risker. Just det är också något som historisk forskning framhållit som 

en viktig aspekt av förståelsen för krigsutbrottet .836 Framställningen av orsakerna till 

kriget skapar i stället en bild av närmast avfolkade stater där besluten fattas anonymt. 

Inte heller tränger samhälleliga institutioner eller organisationer fram genom den 

form av ”etatism” som eleverna möter i undervisningen.837 

Paradoxen är att de avfolkade staterna för att bli begripliga i stället framträder som 

vore de individuella människor –  med viljor, tankeförmågor och känslor. 

Personifieringen bidrar på så sätt till en annan effekt av koncentrationen till staten 

som den främsta aktören, etnifiering.838 När såväl läromedel, lärare och elever 

omväxlande använder egentliga och oegentliga kollektiva aktörer understryker 

samtalet en modell för nationell gemenskap som framstår som så självklar och 

naturlig att den inte ens behöver göras till föremål för beskrivningar: ”Frankrike” är 

helt enkelt detsamma som ”fransmännen” och ”tyskarna” detsamma som ”Tyskland”. 

Och eftersom tyskar och fransmän både har materiella, historiska och 

identitetsmässiga skäl att tycka illa om varandra kan förklaringarna reduceras till rent 

mänskliga egenskaper. ”Jag menar hat är en ganska bra anledning” till krig, som Niklas 

uttrycker det i en av dialogerna i slutet av en lektion. Etnifieringen av staterna bidrar 

tillsammans med texterna som klassen läst – framför allt om Italiens och Tysklands 

                                                      
836 Ferguson (1998) s. 174–185. Jfr Englund (1996) s. 13–50.  
837 Stefan Berger beskriver etatism som ett särskilt kännetecken för den metodologiska nationalismen 
i europeisk historiografi, som ett ensidigt ”focus of historical narratives on affairs of the state, including 
high politics [...] and the histories of warfare, conqquest and defeat“ i Berger & Conrad (2015) s. 362.  
838 loc. cit.   
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enande – till att skapa en bild av att varje stat befolkades av etniskt homogena ”folk” 

som trots regionala skillnader, sociala motsättningar framställs som helt enhetliga. I 

de fall där statsgränser inte motsvarar den nationalistiska formeln om ett folk med 

gemensamt språk, religion och kultur framställs det som en anomali: i fallet med 

serberna i Österrike-Ungern som om man ännu inte nått ett förutbestämt mål i 

historien. Den metodologiska nationalismens närhet till den ideologiska kan analytiskt 

synliggöras samtidigt som det i klassrumsinteraktionen mer framstår som en form av 

”banal” och vardaglig självklarhet.839 

Aktörsperspektivens betydelse för historiemedvetandeutveckling  

Etnifieringen av staterna kontrasteras samtidigt starkt med skildringen av krigets 

elände på fronterna, då självförklarande kollektivsingular som ”tyskarna” och 

”fransmännen” upplöses i mikronarrationer där enskilda soldatöden plötsligt 

tydliggörs, förstärkt av lärobokens bilder.840 I hur hög grad de mikronarrationer, bilder 

och elevfrågor som vi mötte i det förra kapitlet öppnar berättelserna om kriget och 

påverkar undervisningsberättelsen är svårt att svara på. På de lektioner där 

kausaliteten står i centrum för verksamheten finns i vart fall inga tecken på en sådan 

öppning av framställningen.   

 

En viktig aspekt av de oklara aktörsperspektiven och de små möjligheterna till 

identifikation är att föreställningar om människors handlingsutrymme generellt sett 

får liten plats. Den kontrafaktiska uppgift som eleverna får av Caroline gör 

framställningen mindre förutbestämd men de historiska agenterna är återigen främst 

stater och statsledningar varför det knappast synliggör en sådan fråga. Med tanke på 

att den primära historiska fråga som eleverna kommer att möta på skrivningen 

handlar om jämförelser mellan nuet och det förflutna där en utgångspunkt är 

förändringar i väljaropinioner måste rimligen föreställningar om ett homogent folk i 

någon mening upplösas för att bli meningsfull. Att uppfatta händelseutvecklingen som 

en följd av människors handlingar är rimligen också en förutsättning för en utveckling 

av historiemedvetandet: att se sig själv och andra som både skapade av och skapare 

av historia kräver troligen en berättelse som är mer öppen och där de historiska 

aktörernas handlingsutrymme kan friläggas.841  

 

                                                      
839 Berger & Conrad (2015); Billig (1995) se särskilt s. 57–59. Jfr. Sødring Jensen (1978) s. 39-43 [om 
socialpartnerteori] och  B.E. Jensen (2003) s. 339-341 [om kollektivsingular som Historien].   
840 Jfr Hildingson & Hildingson (2003) s. 464f, något som också framgick av den täta beskrivningen av 
lektion 5, se s. 209–214.  
841 Jfr slutsatserna i Wendell (2017). 
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Ytterligare en viktig aspekt är som sagt framställningens drag av fatalism. Att inte ens 

de ledande statsmännen visste varför de förde krig blir en lärdom att dra på 

lektionerna. Denna typ av tragiska framställning stämmer också väl med en av de 

vanligaste troperna i europeisk historiekultur runt första världskriget.842 I Sverige är 

talet om det ”onödiga” och tragiska kriget en tankefigur som fått fotfäste med tiden 

men som kan spåras tillbaka till de sätt som kriget kunde skildras på, redan medan det 

pågick. Metaforer som ”världsbrand” och ”orkan” gjorde ofreden till något som låg 

utanför mänsklig kontroll .843 Att det i ett klassrum i början av 2000-talet återkommer 

som ett förklarande moment av krigets förlopp och ursprung är antagligen inte en 

tillfällighet utan i hög grad en del av dessa historiekulturella traditioner.  

En dominans för tankebegreppet orsak och verkan  

Jag skrev redan tidigare att aktiviteten att tolka rimligtvis kommer till uttryck på fler 

sätt än genom kausalitetsresonemang och visade också på förekomster av detta i det 

vi hittills sett av undervisningen. Bilden av att orsaksförklaringar dominerar bland 

tankebegreppen i klassrummet bekräftas av tidigare praktiknära historiedidaktisk 

forskning. Martin Estenberg visar att bland de lärare som han undersökt dominerade 

de kausala resonemangen stort.844 I en klassrumsstudie har Joakim Wendell kartlagt 

hur fem historielärare på gymnasienivå använder förklaringar och funnit att lärarnas 

sätt att ange orsaker skilde sig starkt i olika sammanhang. Det historiska innehållet, 

målsättningen med undervisningen och vilka eleverna var visade sig vara viktiga 

påverkansfaktorer. Men Wendell visar också hur lärares förklaringar går att koppla till 

andra tankebegrepp, som exempelvis att åskådliggöra historisk kontinuitet.845 Även 

detta sätter resultaten i den här undersökningen i relief och ger oss anledning att 

också i de kommande två aktiviteterna reflektera över och uppmärksamma olika 

former av kausala resonemang och hur de kan samverka med andra tankebegrepp.  

 Den narrativa kompetensen utgår från eleven 

Rüsen hävdar att tolkandet kan ses som en förutsättning för att kunna framställa 

berättelser och att använda dessa för att utveckla sitt historiemedvetande. En viktig 

del av den narrativa kompetensen består i förmågan att tydliggöra skillnaden mellan 

                                                      
842 Winter (2006).  
843 Sturfelt (2008) s. 47–73. 
844 Estenberg (2016) s. 42–45. Jfr Rosenlund (2016) s. 81ff. Rosenlund menar dock att de flesta av 
orsaksfrågorna egentligen efterfrågade minnesrelaterade innehållsfrågor och därför inte ska 
karakteriseras som utgående från genuina kausalresonemang. En liknande slutsats drar Henrik Friberg 
i en klassrumsstudie över historielärares klassrumsbedömningar, där en omfattande ”lotsning” fram 
till det efterfrågade svaret på en lärarfråga minskar komplexiteten, se Friberg (2017). Se särskilt s. 56ff.  
845 Wendell (2014) passim, se särskilt 91-108 för kopplingar till andra tankebegrepp.  
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tre former av historiska förklaringar: narrativa, nomologiska och intentionella. Medan 

den första är konstituerande för all historisk framställning är de två sistnämnda att 

betrakta som hjälpmedel för att skapa bättre förståelse i berättelser. Av två skäl kan 

dessa emellertid inte betraktas som möjliga att ersätta den narrativa förklaringen 

enligt Rüsen. Den intentionella förklaringen måste alltid kunna utsättas för källkritisk 

bearbetning och den nomologiska kan bara bidra med delförklaringar eftersom den 

annars så att säga skulle göra den historiska framställningen överflödig; historien 

skulle ”försvinna” om den gick att underordna allmänna lagar.846 Samma tankegång 

finns hos Ricœur som menade att historikerns roll är att ”interpolera en lag i 

berättelsen för att få ny fart på förståelsen”.847  

Det som sker i klassrummet hos 9x under de lektioner som behandlar första 

världskrigets utbrott kan antagligen beskrivas som en konflikt mellan dessa tre typer 

av historiska förklaringar, alternativt att det som framställs ofta blir en blandning av 

förklaringar som inte särskiljs från varandra. Konflikten emanerar troligen delvis ur 

den tidsnöd som uppstår då komplicerade samband ska redas ut på ett fåtal 

lektioner.848 Men elevernas vilja att skapa enklast tänkbara kausala samband återgår 

förmodligen också på en mer ursprunglig kulturell förförståelse av berättelsen, en 

”urtyp” av förklaring där förståelse uppkommer genom spontant formulerade frågor 

och svar.849 Ricœur nämner att det skulle kunna finnas en sådan skillnad mellan barns 

och vuxnas föreställningar om fortsättningen på eller förklaringen av en berättelse 

som så att säga kört fast och inte längre är självförklarande: 

”och sedan?” frågar barnet – av intresse för grunderna, motiven och orsakerna – ”varför?” 
frågar den vuxne.850 

Elevers tendens att bygga nerifrån och upp och lärarens och läromedlens att bygga 

uppifrån och ner behöver alltså inte betraktas som motsatser utan som en strävan 

efter ett gemensamt mål, att bättre förstå det förflutna. Samtidigt blir elevers 

förmåga att tolka och begripliggöra det förflutna troligtvis blockerad (eller i vart fall 

hämmad) om inte sådana skillnader kan synliggöras. Diskussionen om narrationens 

roll i historieundervisning är gammal. I Sverige har den åtminstone förts sedan 1800-

talet och sedan vid flera tillfällen återkommit.851 Ett återkommande och 

                                                      
846 Rüsen (2004) s. 131ff.  
847 Ricœur (1993) s. 96.   
848 Jfr VanSledright (2011) s. 102. 
849 Rüsen (2004) s. 99. Om historiska berättelser som ”kulturella verktyg” i och utanför skolan se: 
Wertsch (2002) s. 55–60; Barton & Levstik (2004) s. 129-146 och Barton (2008c) s. 302. 
850 Ricœur (1993) s. 95.   
851 Andolf (1972) s. 95-114; Nordgren (2004) s. 344. Jfr Öhman (1988) s. 47, s. 49 och passim; Karlegärd 
& Toftenow (1996); Karlegärd (1997) för senare exempel på texter som pläderar för berättelsens form 
i historieundervisning.  
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grundläggande problem i denna diskussion och motsvande i andra länder tycks vara 

föreställningar om att berättelser är en sämre eller lägre form av förklaring.852 Anna 

Sandström menade i sin debattskrift från 1882 att nedvärderandet av berättelsen som 

metod också får konsekvenser för de yngre elevernas möjligheter att kunna tolka det 

som undervisningen handlar om:  

Man har icke besinnat, att grunddragen äfven af det politiska lifvet kunna göras för barnen 
fullt fattliga-, om de blott framställas på barnens eget språk och i sammanhang med en för 
öfrigt åskådlig undervisning.853 

Sambandet mellan tolkande och det historiska meningsskapandet understryks av 

Klas-Göran Karlsson. Han menar att grunden för ett sådant samband finns i ett 

antagande om tre kunskapskvaliteter i en (framför allt skolförmedlad) historia: den 

första formen kallar Karlsson för historia som ”kvantitet” eller ”fakta”, den andra som 

”kvalitet” eller ”tolkning” den tredje historia som ”relevans” eller ”medvetande”.  Alla 

är nödvändiga delar av en historieundervisning även om man samtidigt skulle kunna 

uppfatta kunskapskvaliteterna som en form av progression mot mer avancerade 

kunskaper.854 Det vi sysselsatt oss med i det här kapitlet handlar framför allt om de 

två förstnämnda kunskapskvaliteterna med tyngdpunkt i tolkningarna. Det är som jag 

ser det väsentligt att historiedidaktiken förmår skilja mellan den form av mening 

(förståelse, begripliggörande) som uppstår genom våra tolkningar av det förflutna och 

den mening som handlar om värden (relevans, historiemedvetande) och som uppstår 

i vårt bruk av de historiska kunskaperna. Detta synliggörs särskilt tydligt genom teorin 

om det narrativistiska paradigmet som hävdar att det är mening i den senare 

betydelsen som är slutresultatet av den historiska läroprocessen. 

 

För att söka svar på den typen av frågor måste vi ånyo zooma ut och lämna närstudien 

av detaljer och försöka fånga en större helhet av undervisningsberättelsen. I den 

teoretiska modellen har vi egentligen bara kommit lite mer än halvvägs nu. Vi har 

dessutom främst undersökt vilka problem som uppstår då klassen och läraren talar 

om första världskrigets utbrott, något som av läraren betraktas som en bakgrundsbild 

till det som är viktigast, mellankrigstiden. För att skapa en förståelse för vilken mening 

(i betydelsen relevans,  orientering, historiemedvetande) som skapas i undervisningen 

måste vi gå längre för att utröna om behandlingen av mellankrigstiden ger ett annat 

utrymme för elevers tolkningskompetens i samband med detta slags 

meningsskapande. 

                                                      
852 Rüsen (2004) s. 157; Nordgren (2004) loc. cit.; Sandström (1882) s. 30–35. Barton (2008a) s. 300-
303; Barton & Levstick (2004) s. 129-146. 
853 Sandström a.a. s. 30f. Jfr PA Karlsson (2014) s. 21–25 för liknande tankar i USA vid samma tidpunkt.   
854 Karlsson (2009c) s. 220.  
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8. ”Lite grann som i dag, DA
-DA!”

 – ett budskap växer fram  

 

 

 
 

Figur 8.1 Kapitlets huvudfokus i förhållande till den teoretiska modellen 

 

I det förra kapitlet detaljstuderades orsaksförklaringar, det vanligast förekommande 

tolkningsredskapet under höstterminens historiestudier. I detta kapitel undersöker 

jag aktiviteten att framställa funktionella berättelser. Även här kommer 

orsaksresonemang ha betydelse. Men nu framträder de i ett annat och mer 

övergripande sammanhang, som delar av undervisningsberättelsens helhet. Enligt 

den teoretiska modellen grundar sig den här aktiviteten mer på historiekulturens 

emotivt-estetiska dimensioner. Aktiviteten utgår från språkliga och retoriska resurser 

i syfte att väcka känslor, skapa sammanhang och bidra till att ge berättelsen en mening 

eller poäng utöver att förstå vad som hände och vad som ledde till vad i det förflutna. 

På så sätt framträder också historiekulturens samtidskopplingar och dess 

värdeförmedlande dimensioner.855 

Kapitlets forskningsuppgift är att undersöka hur undervisningsberättelsen tar gestalt 

på lektioner i syfte att kartlägga de kommunikativa resurser som utnyttjas i 

skildringarna. Det syftar också till att identifiera och synliggöra de roller som lärare, 

läromedel och elever har i framställningen. Hur hänger delar och helhet ihop? En 

annan viktig uppgift är att utröna undervisningsberättelsens meningsskapande 

potentialer: går det att urskilja en sensmoral och hur ser den i så fall ut?  

  

                                                      
855 Rüsen (2004) s. 134–137, 160–174.  
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Sammanhang, röster och budskap i undervisningsberättelsen  

Inledningsvis kan man ställa sig frågan med vilka medel klassrummets 

undervisningsberättelse uppstår. Är den ett resultat av det sagda eller av det 

mottagna, är det ”författarens” eller ”läsarens” berättelse?856 Att det inte går att sätta 

likhetstecken mellan lärarens eller läromedlens framställningar och den historia som 

erfars och tolkas av eleverna i klass 9x står klart genom det vi redan sett. Detta kan 

visserligen ses som givet av elevernas medverkan i klassrummet: det är ur ett 

allmändidaktiskt perspektiv svårt att tänka sig ett lärande utan medverkan av 

elever.857 Men samtidigt har vi också sett hur elevers inlägg, frågor och invändningar 

har kunnat rikta uppmärksamheten på andra spörsmål än de som lärare och 

läromedel aktualiserar och att elever genom att hålla fast vid ett narrativt 

förhållningssätt stundtals har förmått göra ett abstrakt resonemang mer begripligt. 

Elevers påverkan på och kvalitativa förändring av historielektionernas ämnesmässiga 

innehåll är ett viktigt historiedidaktiskt forskningsresultat i de tidigare kapitlen. 

Nyare pedagogisk klassrumsforskning visar att elevers aktiva medverkan i 

undervisning generellt sett är större och att elevers påverkan på undervisningens 

innehåll är mer omfattande än man tidigare trott. 858 Elever har – och har troligen 

alltid haft – ett betydande ”mikroinflytande” över undervisningens utformning, även 

om den bedrivs som ”katederundervisning”.859 Ett exempel på ett sådant inflytande 

blev vi varse i förra kapitlet, då upprepade elevfrågor rubbade Carolines 

lektionsplanering. Det betyder emellertid inte att elevernas inverkan på 

undervisningsberättelsen också på ett mer övergripande och meningsskapande plan 

behöver vara lika stort. Ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv ökar frågans 

komplexitet eftersom klassrummet då kan uppfattas som en arena för ett medierat 

lärande, där läromedlens, lärarens och klasskamraters röster tolkas som resurser.860 

När det gäller historieundervisningens meningsskapande aspekter tillkommer 

dessutom andra tänkbara influenser med utgångspunkt i det omgivande samhällets 

historiekultur.861 

                                                      
856 Ricœur (1993) s. 72ff; Geertz (1991) s. 25.  
857 Jfr Säljö (2000) s. 150–154 om villkor för lärande i ett klassrum.  
858 Sahlström & Lindblad (1999); Sahlström (2008) s. 36, 68f.  
859 Sahlström (2008) s. 29.  
860 Barton (2008) s. 300–304, 315. Jfr Säljö (2002) s. 151f. 
861 Barton loc cit. Jfr Wertsch (2002) s. 87–115.  



282 
 

Framställningsformernas betydelse: kapitlets disposition 

De två lektioner som vi följer i början av det här kapitlet är valda för att de – med 

undantag av elevproducerade texter – innehåller undervisningsberättelsens samtliga 

framställningsformer: undervisningsfilm, läromedelstext, klassrumssamtal och 

lärargenomgång. Det är lektioner där många elever yttrar sig och där frågor om 

historisk mening får en större betydelse eftersom innehållet engagerar elever också 

ur ett mer livsvärldsligt perspektiv än interaktionen runt första världskrigsmaterialet 

kunde visa.  

Kapitlet får en annan disposition än de båda föregående: först introduceras 

lektionskontexten följt av mina analyserande närläsningar av film och läromedelstext. 

I kapitlets nästa avsnitt följer täta beskrivningar av klassrumssamtal med elevernas 

upplevelser av de aktuella texterna och filmen som utgångspunkt. Kapitlet avslutas 

med en längre analytisk del med syfte att närmare belysa relationen mellan berättare, 

berättelse och budskap i undervisningsberättelsens helhet.  

En förhandling om ämnets gränser och ramar inleder fredagens historielektion   

Det är fredag förmiddag den 27/11 2009 och dags för höstterminens elfte lektion i 

historia för klass 9x. Snart har det alltså gått ytterligare två veckor och man börjar ana 

slutet för terminens historiestudier. Första världskriget blev i stort sett avklarat i och 

med den gruppuppgift om krigets orsaker som analyserades i slutet av det förra 

kapitlet och som eleverna lämnade in efter den sjätte lektionen. Därefter, på lektion 

sju, har klassen studerat Versaillesfreden, diskuterat skadeståndskraven och tittat på 

de nya gränserna i Europa i en historisk atlas. Fredagslektionen samma vecka ägnades 

bland annat åt Weimarrepublikens tillkomst, Ruhrockupation och hyperinflation. Den 

ekonomiska återhämtningen har kortfattat berörts liksom korta nedslag i 

Weimarrepublikens utveckling. Den här veckan har eleverna tagit del av fascismens 

ideologi och maktställning i Italien. Klassen har också hunnit bekanta sig med 30-

talskrisen efter det ”glada 20-talets” slut i börskraschens New York, samt Mussolinis 

krig i Etiopien.862  

Jämförelserna mellan Sverige 2009 och Tysklands 1930-tal har introducerats genom 

att eleverna har fått ta del av essäskrivningens frågor. Vid det tillfället gjordes också 

kortfattat en första jämförelse mellan den pågående, globala finanskrisen och 30-

talskrisen och mellan nazisterna och sverigedemokraterna.863 Men maktövertagandet 

                                                      
862 Fältanteckningar och ljudupptagningar lektion 7–10, 2009-11-16; 2009-11-20; 2009-11-23; 2009-11-
26. Jfr diagram 5.1, på s. 158.  
863 Fältanteckningar och ljudupptagningar lektion 8, 2009-11-20. 
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och nazismens 30-tal är alltså ännu inte behandlat på lektionerna. Eftersom kunskap 

om detta är en förutsättning för skrivningsfrågan är elevernas och lärarens intresse 

för det man nu ska tala  också en  av ramberättelsens villkor. Det är bara några veckor 

till grundskolans näst sista betyg och de institutionella ramarna kommer snart att göra 

sig påminda. 

Ett digert program. Det börjar bli bråttom i slutet av terminen  

Enligt mina fältanteckningar är det ganska stökigt och högljutt i korridoren när jag står 

och väntar på att bli insläppt i klassrummet tillsammans med eleverna denna 

förmiddag.864 Situationen inne i klassrummet påminner om de andra fredagarna. 

Veckan går mot sitt slut, det är den andra lektionen för dagen och några av eleverna 

är som vanligt lite sena. Redan då eleverna kommer in i klassrummet signalerar 

Caroline att det är ett digert program som väntar och att de faktiskt börjar få bråttom 

för att hinna med allt före skrivningen. Ett problem är de många schemabrytande 

aktiviteterna de närmaste veckorna, en extra temadag har plötsligt tillkommit nu på 

måndag: 

Caroline: Okej! Hysch, hysch, hysch, hysch. [Eleverna tystnar ganska snabbt]. Nu måste 

vi försöka få ett litet grepp om saker och ting här! För det första så… filmen vi såg igår 

var ingen höjdare direkt, men i alla fall ett litet smakprov och det var i alla fall några 

autentiska bilder som man kanske kunde göra sig en uppfattning om hur saker och ting 

var. Men alltså vi har ju kvar… Tyskland och vi har en essäskrivning vecka 50 och nu är 

det vecka 48, så det här är den sista lektionen den här veckan, och sen nästa vecka så 

tänker jag, måndag, vad är det ni gör då?865  

 

Det visar sig att det endast återstår denna och ytterligare en gemensam lektion innan 

skrivningen. Förutom temadagen på måndag ska Caroline vara tjänstledig och ha 

vikarie på torsdag. Den ursprungliga terminsplaneringen för de veckor som klassen 

läser historia blir nu svår att hålla i detalj. En jämförelse mellan fascisternas Italien, 

nazisternas Tyskland och falangisternas Spanien fanns på den ursprungliga 

terminsplaneringen.866 Nu får Franco och inbördeskriget utgå på grund av tidsbristen.  

Skrivningen –  ett allt skarpare läge och en källa till konflikt om ämnets gränser  

Caroline övergår till att tala om det kommande slutprovet i historia för terminen, 

”essäskrivningen”. Det hon säger är i hög grad en repetition av vad hon redan sagt 

under den åttonde lektionen, då skrivningens frågor delades ut. Hon betonar att 

elevernas svar ska vara korta, önskvärt omkring ”tre sidor, kanske”. Det ska vara 

                                                      
864 Fältanteckningar för lektion 11, 2009-11-27.  
865 Ljudupptagning lektion 11, 2009-11-27. Alla andra transkriptioner från denna lektion har samma 
källa.  
866 Fältanteckningar och ljudupptagning lektion 9, 2009-11-23. 
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”handskrivet i skolan”. Det måste vara ”stringent” och inte ”femton sidor långt”. 

Eftersom de redan haft ett par lektioner där Mussolini och fascismen behandlats tror 

Caroline att klassens elever har ”ganska bra koll på [...] varför det blev så krisigt i 

samhället och [...] varför det blev diktatur i Italien”. Hon upprepar att ”det vi har kvar 

att göra, det är ju då Tyskland”. Hon redogör också för vilket material eleverna har att 

utgå från när de ska förbereda sig inför skrivningen. Sidorna som nämns är en 

hänvisning till den ordinarie läroboken. Vid sidan av den texten har de också tillgång 

till kopior ur andra läroböcker och det är också i en sådan kopia de ska läsa senare på 

lektionen i dag:  

Caroline: [...] dels rör det sig om , man läser Tyskland här till exempel, så är det 484-

491, det är ganska många stora bilder  [en elev gäspar ljudligt] och då…då vet ni också 

att det är inte meningen att ni ska kunna allt som står i allt material, det är inte det jag är 

ute efter, det är inte att lära sig utantill så mycket som möjligt, utan det är ju att försöka 

få lite koll på dom här frågorna.  

Carolines förnyade presentation av skrivningen leder till ett av få meningsutbyten 

under de 16 studerade lektionerna där maktförhållanden mellan elev och lärare 

synliggörs. Att det ytterst är Caroline som har ansvar för och styr undervisningen 

innebär inte att hon har oinskränkt makt. Det är tydligt att hon strävar efter att få med 

sig eleverna på sin planering och att i synnerhet förändringar som gäller skrivningen 

förankras i klassen.867 Bakgrunden till diskussionen är att Caroline har fått besked om 

att också en av de tre lektioner som var avsedda för elevernas författande av 

essäskrivningen måste ställas in eftersom skolan ska ha Luciafirande då, av allt att 

döma något som överraskat lika mycket som temadagen. Som lösning på problemet 

med den förlorade lektionen under den sista veckan har Caroline emellertid talat med 

sin kollega Nils som undervisar klassen i svenska. Eleverna ska få arbeta med 

historieskrivningen under en av hans sista lektioner denna termin. Caroline nämner 

att detta skulle ge eleverna möjlighet att också visa Nils vad de kan då de skriver 

”fackuppsats” i historia.  

Det är just detta som inte faller i god jord. Johanna protesterar och undrar om de 

måste ”fokusera på det också” och syftar på sina prestationer i svenska. Caroline 

svarar att det behöver de inte göra, eftersom essäskrivningen är till för att redovisa 

kunskaper i historia: ”för mig är det bara viktigt vad ni gör… alltså ämneskunskap i 

historia”. Anna och Karina ansluter till protesterna och säger att det är självklart att 

de skulle tänka på svenskbetyget om de vet att också Nils ska titta på det de skriver, 

”om det är så här, det kan avgöra vårt betyg [i svenska]”. Diskussionen glider över i 

en förhandling. Caroline säger att i så fall kan de ju strunta i den här lösningen, och 

                                                      
867 Jfr Sahlström (2008) s. 69. 
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skriva essäskrivningen under enbart de två lektioner som återstår under vecka 50. Nu 

ångrar sig Karina och säger att det nog är okej, trots allt, att skriva på svensklektionen. 

Caroline får strax därpå också stöd från andra elever för sin lösning, bland annat från 

Hampus. I det läget försöker Caroline nu avsluta diskussionen som hon menar redan 

tagit för lång i anspråk med att be eleverna ”vara lite realistiska”.  ”Nisse kommer ju 

inte att sänka ert svenskbetyg för att ni skriver en so-uppgift på en svensklektion.” 

Kanske kan de tvärtom ge honom anledning att höja betygen – exempelvis om de inte 

riktigt fått chansen att visa vad de kan i hans ämne, tidigare under terminen?  

Caroline: Det är ju inte så att det blir viktigt för [Nils] på nåt sätt, alltså. Det är bara det 

att jag försökt förhandla om extra tid till oss. Säg tack, Caroline, i stället.  

Några pojkar: Tack Caroline. [Caroline skrattar tillsammans med eleverna] 

Hampus: Det är as-snällt. [Flera röster invänder fortfarande, ljudvolymen ökar igen] 

Caroline: Nu, nu, stjäl ni massa tid på det som egentligen inte betyder nånting alls. 

Till slut verkar klassens elever ändå acceptera upplägget, protesterna klingar av och 

dagens lektion kan sätta igång på riktigt. Diskussionen visar samtidigt att de yttre, 

organisatoriska ramarna betyder mycket för den undervisning som kommer till stånd. 

En eller ett par inställda lektioner innebär förändringar som kan inverka både på det 

historiska innehållet och på elevernas examinationsformer. Meningsutbytet visar 

också hur betygen kan fungera som viktiga gränsmarkörer i kodningen av skolämnen. 

När de skriver ett prov i historia vill eleverna inte bli bedömda för sina språkliga 

kunskaper.  

Hitler – ”lite kött och blod i alla fall”. En introduktion av läromedelstexten 

Det som ska bli den här lektionens huvudsakliga innehåll är ett klassrumssamtal om 

den nazistiska diktaturen i allmänhet och dess ledarfigur i synnerhet. Samtalet tar sin 

utgångspunkt i elevernas läsning av en text som Caroline kopierat och nu delar ut till 

eleverna.868 Caroline säger att texterna de ska läsa handlar om samma sak som den 

ordinarie läroboken, ”fast på ett annat sätt”. Hon nämner att texterna handlar ”dels 

om … Mussolini och dels om Hitler som person” samt en text om nazismens ideologi. 

Den sistnämnda beskrivs som ”väldigt, väldigt bra”. Det viktiga för eleverna inför 

skrivningen är att de själva ska leta upp vad de anser vara väsentligt att ta med, ”[det] 

är det ju litegrann upp till er att försöka rota i det här”. Caroline frågar nu om eleverna 

är med på upplägget och får det bekräftat: 

Caroline: Och då är det ju så, självklart, det man behöver känna till, det är principerna, 

det är ju inte det, [att] , tänk er själva, ni ska svara på allt det här [frågorna på 

skrivningen] på ganska kort [tid] , det är inte så att, man må… man måste se vad man 

har nytta av och vad, och vad som kan vara intressanta fakta för att svara på frågan, 

                                                      
868 Bergquist et al (1999) s. 24-48.  
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det andra bryr vi oss inte om i det här sammanhanget. Är ni med? Förstår ni hur jag 

tänker? [Några elever säger ”mm”] Säg nej, om ni inte gör det!  

Ida: Jag fattar. 

Caroline: Ni fattar? Bra! Då tänker jag så här, jag ska dela ut den här, sen ska ni få 

kolla på det här själva, dom sidorna som gäller Tyskland. 

Den fortsatta presentationen ger en snabb överblick av vad texten tar upp och 

introduktionen övergår i en instruktion av klassen ska göra:   

Caroline: Så, då tänkte jag att så här, att … att om ni då tittar på sidan 36 kan ni se lite 

grann av hans barndom, det finns rubriker här som är lite intressanta [betonar citaten]: 

”Fylld av hat”, ”Första världskriget” och lite grann hur Hitler kommer till makten. Och då 

tänkte jag att, har ni lust att läsa igenom dom här sidorna själva?  

Flera elevröster: Mm.. okej.  

Caroline: Gör det och sen så gör ni så att, stryk under det som ni tycker är nånting att 

ha, som är intressanta fakta, som vi skulle kunna tala om, och kapitlet efter, som är 

nazisternas människosyn, det är ju ännu hetare egentligen.  

Hur klassrumssamtalet förlöper blir föremål för täta beskrivningar i kapitlets nästa 

avsnitt. Här följer en närläsning av den text eleverna läser på lektionen och därefter 

en kortfattad analys av den film som Caroline i början av den här lektionen uttryckte 

ett visst missnöje med. 

Hitler som en ondskans ”semiofor” –en närläsning av texten  

Till skillnad från de texter som klassen läste om första världskriget, där de kognitiva 

dimensionerna ofta dominerade genom olika typer av kausalitetsresonemang, är den 

här textens estetiska och värdeförmedlande dimensioner uttalade. Som vi strax ska 

se finns visserligen också här inslag av argumentation om orsak och verkan, men 

tonen är genomgående mer inriktad på att skapa dialog med läsaren kring olika 

ställningstaganden. Texten kommer också från annan läromedelsgenre, en 

”fördjupningsbok” om ”Världskrigens tid”. På baksidan deklareras ett tydligt 

avståndstagande från 1900-talsdiktatorerna: ”Boken ger närbilder av tidens despoter 

som Lenin, Stalin, Mussolini och Hitler.”869  

Det estetiskt-emotiva tilltalet framgår redan i inledningen till texten om Hitler. Där 

möts läsaren ofördröjligen av ett konstgrepp –in medias res –för att därefter ställas 

inför ytterligare ett, den retoriska frågan: 

I oktober 1907 prövade en ung man in till konstakademien i Wien. Han drömde om att bli en 
stor konstnär. Men hans prov underkändes, han kom inte in på akademien. Den unge 
mannen hette Adolf Hitler.  

Tänk om han kommit in på konstakademien! Det är kanske meningslöst att fråga 
vad som skulle hänt om inte det hände som hände. Men ibland är det frestande. Om Hitler 
blivit konstnär hade världen då sluppit en av de brutalaste tyranner som någonsin funnits? 

                                                      
869 Bergquist et al a.a., pärmens baksida.  
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Hade världen sluppit förintelsen av miljoner judar och Andra världskriget med dess 
omvälvande följder? Eller hade någon annan Hitler framträtt? 870 

Att den kontrafaktiska frågeställningen ska läsas som en retorisk fråga framgår av att 

den egentligen aldrig fullföljs med olika tänkbara scenarier. Till frågans slutna karaktär 

bidrar också att namnet ”Hitler” genast framträder som en narrativ förkortning i form 

av en metonymi, det står ”någon annan Hitler” utan artikel framför egennamnet. Att 

metonymin är en teckenbärare – en semiofor – står klart.871 Namnet framstår på detta 

sätt som en personifiering av ondskan.872 Att frågans funktion är retorisk märks också 

av att den återkommer i slutet av texten, men nu som en del av ett tydligare, 

värdebaserat budskap där de motbjudande följderna av den slocknade 

konstnärsdrömmen bildar utgångspunkt för tankar som sträcker sig långt in i 

framtiden:  

Följden av Andra världskriget blev att världen delades i en västlig och en östlig del, en 
kapitalistisk och en socialistisk som stod mot varandra i ett "kallt" krig. Även Tyskland 
delades i en västlig och en östlig del. Skulle allt detta skett om inte Hitler funnits -- eller om 
han blivit antagen vid konstakademien i Wien?  Vi kan spekulera om detta, men antagligen 
vågar man påstå att ingen enskild människa haft så stort inflytande på världens gång som 

Adolf Hitler. Måtte vi besparas ännu en sådan inflytelserik man. 

Den sista meningen i texten, sedan de fyra sidorna är lästa, formas så med hjälp av 

verbets önskemodus (”måtte”) till vad som kan beskrivas som en arkaiserande och lite 

riktningslös bön inför framtiden. Här adresserar texten med sitt inkluderande ”vi” 

också läsaren som en del av en förgivettagen och föreställd värdegemenskap. 

Förbindelsen då-nu-sedan blir betonad, men utan att ange någon agent: vem eller vad 

som skulle kunna skydda ”oss” från ”ännu en sådan inflytelserik man” förblir oklart.  

Textens kognitiva dimensioner: två omväxlande linjer i orsaksförklaringarna   

En värdebaserad läsart stämmer även med den övriga textens framställning där 

ledarens handlingar gör honom till en demagog som förför och förgör ”sitt folk”. 

Samtidigt är inte allt lämnat åt slump och öde i texten, den avslutande bönen till trots. 

Ambitionen att berätta något om hur det gick till vid maktövertagandet är också 

uttalad. Förklaringarna i texten följer två olika linjer. Den första linjen är starkt 

personligt-psykologiserande och kan kanske beskrivas som intentionell. Den andra 

linjen är kontextualiserande och kan på motsvarande sätt uppfattas som strukturell. 

De båda linjerna framträder emellertid inte sällan som två parallella spår i texten vilka 

                                                      
870 Bergquist et al a.a s. 36–39. Alla citat på de följande sidorna har samma källa.  
871 Semioforbegreppet är myntat av historikern och historieteoretikern Krzysztof Pomian, se  Hartog 
(2015) s. 151f.  och Rüsen (2004) s. 157f.  

872 Medieforskaren Yvonne Andersson fann i ett dagstidningsmaterial från 2009 att denna typ av 
användning av Hitler var den tredje vanligaste efter faktisk (referentiell) och jämförande användning, 
se Andersson (2012) s. 35. Jfr Olofsson (2014) s. 163. 
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författarna kan växla mellan, ibland med tydliga övergångar men oftast helt 

oförmedlat. Det sker inga resonemang, ingen” dialog ”, mellan spåren. 

Till det personligt-psykologiserande spåret hör det som Caroline redan nämnde i sin 

introduktion om den blivande ledarens familjebakgrund. I texten får läsaren ta del av 

fler detaljer om huvudpersonens dåliga karaktärsdrag och förment olyckliga barndom: 

Han var överhuvudtaget fräck och uppkäftig och fick ofta stryk [av sin far]. Enligt hans syster 
mer eller mindre dagligen.   

Skolan var inte bara ett misslyckande kunskapsmässigt utan också socialt:  

Han var stel och reserverad mot kamraterna, ingen kom honom nära. 

Texten meddelar också att Hitlers ”helt dominerande känsla” var ”hat”. I synnerhet 

gällde det efter den krossade konstnärsdrömmen och de följande åren då han levde 

”närmast som luffare i Wien.” Hatet riktades mot ”människor, situationer och 

förhållanden” men framför allt mot judar. Här sker en första oförmedlad och lite 

glidande övergång till det andra spåret där kontexten, antisemitismen i Wien, får en 

viktig roll för den blivande tyske ledarens utveckling:  

Han hatade människor, situationer, förhållanden. Och med tiden blev det judarna som hans 
hat koncentrerades kring.  

Det fanns många judar i Wien. En del gick fortfarande klädda i sina traditionella 
långa kaftaner. De var annorlunda, främmande och därför hemlighetsfulla och farliga. 
Judarna anklagades för att behärska penningmarknaden, de konspirerade för att dominera 
hela världen, de var revolutionära. Och de var samtidigt en underlägsen ras.  

Alla dessa fördomar och lögner gick Hitler på. Det passade honom precis och gav 
honom möjlighet att under resten av sitt liv rikta sitt hat mot något bestämt. Alla de olyckor 
som drabbade Tyskland kunde skyllas på judarna. Givetvis utan något som helst bevis, det 

räckte med att påstå det.  

Texten blir inte lätt att tolka. Beskrivningen av judarna i dubbelmonarkins huvudstad 

kan framstå som stereotypisk. Det förstärks av påståendet i saklig ton om att en del 

judar ”fortfarande” klädde sig traditionellt, som om majoritetssamhällets klädnormer 

utgjorde en oundviklig utvecklingslinje. Skildringarna kan förbrylla och väcker frågor 

om textens avsikter. Men snart – under förutsättning att läsaren uppmärksammar det 

– står det klart att det med största sannolikhet handlar om ett försök att beskriva den 

antisemitiska världsbildens inneboende självmotsägelser med hjälp av ett 

inifrånperspektiv. Det är troligen samtida tankar vi följer, med hjälp av historisk 

empati. Texten förklarar alltså hur judar kunde uppfattas av antisemiter i Wien i 

början av 1900-talet.  

Författarna tycks ändå inte riktigt lita på att allt detta går fram till läsaren. 

Beskrivningen värderas därför som fördomar och lögner, ”helt utan bevis” och något 

som Hitler ”gick på”. Antisemitismen blir till en upptäckt, något att använda. Judar blir 

ett bestående, kanaliserat och vad man förstår internaliserat hatobjekt. Men den 
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kunde också användas politiskt. Här sker ett oförmedlat hopp i tid och rum, en slags 

hastig komprimering av berättelsen. Att Tysklands olyckor kunde ”skyllas på judarna” 

är något som handlar om händelser i politikerns roll i 1920-talets uppbyggnadsfas av 

den nazistiska rörelsen. Att intrigen befinner sig i ett annat lands huvudstad tio år 

tidigare blir antagligen en för komplicerad detalj att försöka reda ut samtidigt som 

författarna har behov av att visa på detta samband mellan privatpersonen och den 

blivande ledaren.  

Talararen  –  det intentionella spåret tar över igen  

I det följande stycket lämnar vi kontexten och huvudpersonen blir återigen bärare av 

berättelsens intrig. Läsarna informeras om att första världskriget blev ”en ny start i 

livet” och Hitler beskrivs som en ”modig” soldat. Vi får också veta att han ”sårades” 

och fick ”medaljer”. Men samtidigt och utan att ange någon agent i den passiva satsen 

står det klart att Hitler ”ironiskt nog” ansågs ”sakna ledaregenskaper”. Han ”blev inte 

mer än korpral”. När ”freden kom” kunde han återigen ”se fram mot en lika tom och 

meningslös tillvaro som före kriget”. Det var i detta ögonblick som avgörandet kom. 

Den starka betoningen på talaren Hitler och hans vilja är värd att notera här (min 

fetmarkering i de tre kommande citaten):  

Då beslöt han sig för att bli politiker. Han hade upptäckt sin märkvärdiga förmåga att tala, att 
fängsla en publik som ville höra precis det han talade om.  

Hitler hade visserligen till en början svårt att bli tagen på allvar. Författarna gör här 

ett längre tidshopp och bjuder in läsaren att använda sin egen referensram för att 

jämföra med hur samtiden kunde se på honom: 

När man hör och ser honom i dag på film verkar det konstigt att någon kunde tro på honom. 
Han ser ut och låter som en löjlig pajas, en komisk skräckfigur med en liten fånig mustasch 

under näsan. Och många gjorde på den tiden misstaget att skratta åt honom.  

Här växlar författarna återigen spår och sätter kontexten i centrum. Misstaget, som 

de samtida belackarna gjorde, var att andra människor trots allt attraherades och att 

den blivande ledaren kunde använda den nya teknologin för att nå ut:  

Men Hitler tycks ha fyllt ett tomrum, ett behov som tyskarna kände efter det förlorade kriget. 
Kejsaren hade tvingats i landsflykt, många längtade efter ”en stark man” som kunde 
återupprätta Tysklands ära och skapa välstånd. Hitler uppträdde som den alla väntat på, 
den utvalde, frälsaren. Han uppgav sig tala med naturens och historiens stämma och kunde 
alltså inte ha fel. Hans väg var den enda vägen. Han talade i ölhallar, på gator och torg, han 

insåg att propaganda var viktigare än saklighet. Och med tiden förstod han allt bättre att 
utnyttja den nya tekniken – radio, högtalare, film. Och senare flög han omkring i landet och 
höll tal.  

På den följande sidan finns en bild som föreställer ledaren i färd med att öva på att 

hålla tal. Som förklaring till Hitlers framgångar är bilden av en demagog tydlig och 

relationen mellan ledaren och ”tyskarna” etablerad. 
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Ett tredelat aktörsperspektiv utkristalliseras: ledaren-folket-partiet 

Orsaksresonemangen är så långt alltså kraftigt reducerade och koncentrerade till en 

enda faktor, Hitler som talare och propagandist. När texten sedan återger delar av ett 

yttre skede ökar svårighetsgraden, inte minst eftersom händelseförloppet nu blir 

mycket komprimerat. Dessutom sker ett tidshopp tillbaka i tiden, från den där ledaren 

talade i radio och flög runt i flygplan i början av 1930-talet, till 1923 och det 

kuppförsök som inspirerats av Mussolini:  

De första åren gick trögt. Hans stora föredöme var den italienska diktatorn Benito Mussolini 
som 1922 tog makten genom en kupp.  

Det skulle Hitler också göra. Hitler försökte sig på ett väpnat uppror 1923. Det slogs ner och 
han sattes i fängelse. Han bestämde sig då för att hans parti, Nationalsocialisterna, 
nazisterna, skulle erövra makten i Tyskland som om det vore ett demokratiskt parti. Tyska 
folket skulle rösta fram partiet och Hitler. Och så blev det också. Det nationalsocialistiska 
partiet växte till en massrörelse och 1933 blev Hitler rikskansler. 

Efter fängelsetiden hamnar alltså intentionerna återigen i främsta rummet. Nu räcker 

det att bestämma sig och att planera, utvecklingen får drag av något oundvikligt: 

”Tyska folket skulle rösta fram partiet och Hitler. Och så blev det”. Ur textens 

konturartade, kontextualiserande orsaker frigör sig också ytterligare en aktör, partiet. 

Till slut är scenen delad av tre aktörer med givna roller: Folket lyssnade till och röstade 

på Hitler och nazisterna genomförde sedan hans idéer. Partiets och ledarens 

framgångar sätts nu i samband med situationen i Tyskland i början på 1930-talet. Men 

här utgör inte antisemitism eller ”folkets” föreställningar om och ”längtan” efter en 

”stark ledare” längre ett motiv. Ideologin är snarast något som ”folket” blundar för. 

Nu är det utan vidare förklaringar materiella orsaker som är den viktigaste 

förklaringen, både till valframgång och bibehållande av makt:  

1933 hade Tyskland fem eller kanske sex miljoner arbetslösa. Tre år senare hade alla jobb. 
Ingen ”hederlig tysk” behövde svälta och fara illa tack vare ledaren,”der Führer”. Visst, det 
skedde delvis genom tvångsarbete, delvis genom väldiga upprustningar, men tyskarna var 
förvånade och tacksamma över det ”ekonomiska undret”. Miljoner människor trodde på Hitler 
och blundade för det som skedde: Motståndare, kommunister, socialdemokrater, judar, 
fördes till koncentrationsläger, torterades och dödades.  

Det är trots att orden är relativt lätta och meningarna korta en språkligt och 

grammatiskt avancerad text. Läsaren förväntas förstå vad som menas med uttryck 

som ”hederlig tysk”, ”der Führer” och ”ekonomiska undret” (med citattecken). Den 

koncessiva konstruktionen ”Visst ... men” suggererar fram en inlevelse i att det var så 

de flesta tyskar tänkte. Den oegentliga kollektiva aktören ”folket” framträder allt 

tydligare samtidigt som dess aktiva roll blir alltmer begränsad. Folket röstade på Hitler 

men blev sedan passivt och tacksamt mottagare av de förändringar som gav jobb i 

massarbetslöshetens Tyskland. Här saknas med ens de som rimligen borde tillhöra 

”folket” men som genom utvecklingens gång nu i stället hamnat utanför den 

nationella gemenskapen och blivit historiens offer. Varken politiska motståndare eller 
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judar kan rimligen räknas in bland de ”miljoner människor” som trodde på Hitler och 

”blundade för det som skedde”. De som fördes bort till koncentrationsläger eller 

dödades hörde alltså inte (längre) till ”tyskarna”. Den oegentliga kollektiva aktören 

”folket” kan med andra ord lösas upp och sättas samman igen på några rader i bokens 

text. I slutet dröjer texten kvar i det intentionella spåret och de tidigare växlingarna i 

berättarperspektiv upphör för en stund. 1941 blir den slutgiltiga vändpunkten: 

1941 stod han på höjden av sin makt. Älskad av miljoner tyskar, hatad av ännu fler i de 
erövrade länderna. Den dåliga målaren, den arbetslösa luffaren, den löjliga skrikhalsen hade 
på tjugo år blivit en av världens mest fruktade ledare. [---]. Men 1941 vände det [...] Var det 
så som somliga historiker hävdar att Hitler insåg att kriget var förlorat? Nu skulle han hämnas 
på tyskarna som lämnat honom i sticket genom att inte göra sitt yttersta. Detta folk som han 
trodde var utvalt att leda världens öden, det vackraste och starkaste folket på jorden. Hans 
folk. [---] En närmast fix idé som kom till uttryck i många av Hitlers tal var plikten att offra sig, 
att dö för fosterlandet. I ett samtal yttrade han: " ... om det tyska folket inte är berett att satsa 
allt på sin existens, nåväl, då må det försvinna!" 

Revanschismen för den tidigare så misslyckande outsidern markeras. Men till sist, när 

kriget är förlorat, drabbas även de som gett honom sitt stöd. I undergången kunde 

lika gärna hela det tyska folket följa med. 

”De flesta tyskar valde att inget se och inget säga” – filmbudskap i ord och bild  

”Livet under Hitler” är en 20 minuter lång australiensk filmproduktion för skolbruk 

från 2006 som Caroline beställt från kommunens AV-central.873 Filmen lanseras på 

DVD-konvolutets baksida som en heltäckande skildring av det tyska samhället under 

nazismen. Här kan man också läsa att den grundar sig på ”unika historiska arkivfilmer”:  

Varje del av livet i Tyskland under perioden 1933 till 1945 påverkades på något sätt av Adolf 
Hitler och Nazistpartiet. I vissa fall förbättrades livet för medborgarna, ekonomin kom i 
ordning, industrin tog ny fart och arbetslösheten minskade, levnadsstandarden ökade och en 
ny stolthet växte fram. I andra fall ledde den totalitära regimen i rakt motsatt riktning. Genom 
användning av unika historiska arkivfilmer från hela världen speglar denna film allt väsentligt i 
livet under Adolf Hitler fram till krigsutbrottet 1939.874  

Filmen innehåller elva rubricerade avsnitt: 1. Inledning; 2. Likriktning; 3. Gestapo; 4. 

Stormtrupperna; 5. Ledarprincipen; 6. Autobahn; 7. Självförsörjning (Autarki); 8. 

Ungdomsrörelse; 9. Bokbål; 10. Judeförförföljelser; 11. Lebensraum. Av konvolutet att 

döma finns det ytterligare en film från samma producent, ”Livet under Stalin”, med 

ett liknande innehåll, som den som handlar om Hitler. Samma slags allmänna 

avståndstagande från totalitära diktaturer annonseras alltså här, i likhet med vad som 

framgick av baksidestexten till den bok, vars text om Hitler, jag närläste nyss.   

                                                      
873 Beställningen måste ske flera veckor före visningen, Caroline får aldrig chansen att se den i förväg 
och hon är efteråt besviken på kvaliteten, så som hon också uttryckte inför eleverna. Ljudupptagning, 
intervju 2, 2010-01-10.  
874 Livet under Hitler (2006), konvolutet. 
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Ljud, klipp och disposition – en didaktisk inramning med estetiska dimensioner 

Med några få undantag är allt framställt med ett svartvitt filmmaterial från samtiden. 

Det mesta är hämtat från olika former av vad som förefaller vara journal- eller 

propagandafilmer, även om en del också verkar vara filmat av amatörer med skakiga 

kameror. Sekvenserna är ofta korta och klippen kommer tätt. Mycket är troligen 

stumfilm från början men bakom speakertexten hörs svagt men distinkt ett troligen 

konstruerat och inplacerat bakgrundsljud. Det är sorlande röster och fotsteg på gator 

och torg, dova skratt, fordonsljud, svaga skrik, utrop från folkmassor på möten, 

kommandorop och vapenljud. Trumslag och en symfonisk musikslinga med skiftande 

intensitet bidrar till stämningen av allvar. Den estetisk-emotiva dimensionen är med 

andra ord påtaglig.875  

Vart och ett av de elva avsnitten inleds med en vinjettbild där titeln anges med färgad 

text. Avsnitten innehåller olika aspekter av den nazistiska diktaturen med tonvikten 

på situationen före krigsutbrottet. Bilderna på Hitler är förhållandevis få och 

dispositionen är mer tematisk än kronologisk. Det är endast det sista och i viss mån 

det näst sista avsnittet i filmen som handlar om krigsåren. Innehållet passar på så sätt 

väl in i undervisningsberättelsen om mellankrigstiden. Nästan alla yttranden från 

speakern är påståendesatser och filmen framstår som en serie obestridda sanningar i 

än högre grad än den nyss närlästa läromedelstexten där läsaren – åtminstone 

retoriskt – bjöds in till något som liknade ett resonemang. Men den kognitiva 

dimensionen är i de flesta fall underordnad den värdemässiga också i filmen. Inte 

sällan vävs värdeomdömen in i utsagor som framstår som faktaförmedlande.  

Judar, nazister och nazisternas politiska motståndare tillhör inte ”folket”?  

Redan av konvolutets text framgår som vi såg ett tredelat aktörsperspektiv: folket-

partiet-ledaren. Detta blir markerat även i filmen. ”Livet under Hitler” är det som levs 

av ”de flesta tyskar” (figur 8.2). Att gruppen ”de flesta tyskar” i filmen varken 

inkluderar judar, nazister eller nazisternas politiska motståndare blir en paradoxal 

följd av det tredelade aktörsperspektivet. Men det gör det alltså möjligt att betrakta 

ledaren och partiet som de enda verkligt handlande, den passiva rollen för ”folket” 

blir också mera framskrivet än i bokens text. Filmen tar visserligen vid ett tillfälle upp 

att partiet har många medlemmar varför frågan om nazismen som en massrörelse får 

en slags förklaring här, till skillnad från hur partiet skildrades i boktexten: 

                                                      
875 Det är troligen ett vanligt men inte sällan förbisett drag i historiska dokumentärfilmer. Jfr Ludvigsson 
(2003) s. 283–287.  
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De som hade tillhört andra partier endera slutade med politiken helt – gömde sig, eller gick med i 
nazistpartiet. //Så många ville gå med i partiet – att funktionärerna tvingades stoppa nya 
ansökningar p.g.a. överbelastning.876 

Inramningen är att medlemstillströmningen sker sedan Hitler och partiet inrättat 

diktaturen och i huvudsak blir ändå ”folkets” aktörsroll – dess egentliga agens – att 

avstå från att agera. En möjlig tolkning är också att människorna anpassade sig genom 

att gå med i partiet, att det var ett annat sätt ”gömma sig”. Speakertexten innehåller 

också flera försök att i likhet med boktexten leva sig in i hur dessa passiva tyskar skulle 

ha kunnat känna och tänka. Det framgår även att ”folket” blir föremål för både krav 

och förmåner från nazistpartiet och ledaren. I en av filmens passager blir ”kvinnor” en 

grupp som partiet kan adressera särskilt: ”Nazisterna uppmuntrade kvinnor att bli 

tyska hemmafruar – fostra tyska barn, skapa lojala tyska familjer” (se figur 8.2).  

  
Figur 8.2 Aktörsroller för ”kvinnor” och ”de flesta tyskar” 

Att antisemitismens praktik genomförs av ”partiets råskinn” (figur 8.3) förstärker 

ytterligare intrycket av detta aktörsperspektiv. Här nedan återges ett lite längre 

utsnitt i filmens speakertext, i slutet av avsnitt 9, och början av avsnitt 10. Det citerade 

utgör 12 klipp i en filmsekvens som totalt omfattar 34 klipp på 2 minuter och 34 

sekunder. Vi kan notera att filmen, liksom den närlästa läromedelstexten, har det 

blundande ”folket” som motiv:  

De flesta tyskar ansåg att nazisterna hade skapat ekonomisk stabilitet – och en social 
ordning som gav dem stolthet och hopp.// ”Blod och jord” löd en annan nazistisk slogan.// 
Propagandaapparaten såg till att Hitler fick hela äran – och uppmuntrade tyskarna att stödja 
Hitler.// Men hur mycket partiet än visade upp sina fördelar – var det svårt att bortse från 
regimens mörka sida.// Många struntade i att andra partier förbjöds. //Många höll med när 
motståndare misshandlades. //Många accepterade att fackförbunden försvann och att allmän 
värnplikt infördes.// Allt det hade sina fördelar.// Men rädslan för Gestapo, grannen som 
sattes i koncentrationsläger – och juden, vars butik slogs sönder av partiets råskinn …// Det 
var vanliga upplevelser och de blev allt vanligare med tiden.// Även om raspolitiken gällde 
andra raser och t.o.m. mentalsjuka tyskar – var det judarna som led mest.// De förföljdes av 
regimen från första stund och med tiden allt mer – tills nazisternas ökända raslagar infördes i 
september 1935. //[---]// De flesta tyskar valde att inget se och inget säga – och överleva.// 

                                                      
876 Livet under Hitler (2006), transkription av den svenska textremsan. Alla citat fram till nästa not har 
samma källa. Dubbla snedstreck // motsvarar klipp mellan scener i filmen. 
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Figur 8.3 Aktörsroller för ”partiets råskinn” och ”de flesta tyskar” 

 

Att Hitler åsamkade världen ett elände som inte bara omfattade hans fiender utan till 

slut också drabbade dem som valde honom, stödde honom eller inte gjorde motstånd 

betonas. Alla drabbades av undergången. Ett tragiskt resonemang möter också i 

filmens slutord, där bilderna visar sönderbombade tyska städer och civilklädda tyskar 

som bevittnar förödelsen. Vad det var som ”började som hopp” och varför det skulle 

vara hoppfullt är visserligen lite dunkelt, men att konsekvenserna blev en delad värld 

som sträckte sig in i vår egen tid är lika starkt betonat som i den analyserade 

lärobokstexten: 

Nazisternas aggressiva politik hade hållit Tyskland i ett järngrepp i 13 år – och sen startat ett 
fem år långt krig.// Det som började som hopp – gjorde slutligen hakkorset till en symbol för 
förödelse och lidande.//Miljoner dog och Tyskland blir ett delat land i nästan 50 år.//I likhet 
med andra totalitära regimer– visade sig livet under Adolf Hitler till slut innebära sin egen 
undergång.877  

Det råder alltså ingen tvekan om att filmen tar avstånd från såväl ideologi som praktik, 

från parti och partiledare, men i både bok och film får eleverna möta gestalter snarare 

än människor, roller snarare aktörer. Motståndare till regimen blir nästan osynliga 

annat än som omnämnanden i olika offerkategorier:  ”juden” som fick sin butik 

förstörd eller ”grannen” som ”sattes i koncentrationsläger”.   

”Det är faktiskt sant!” Fakta och värderingar i undervisningsberättelsen  

I fältanteckningarna från torsdagslektionen skriver jag att filmvisningen verkar 

intressera de flesta i klassen. Jag noterar visserligen att två av eleverna lägger sig ned 

över sina bänkar en stund efter det att lamporna släckts i klassrummet och filmen 

rullat igång på tv-apparaten. På så sätt kan de knappast se något av filmen, kanske är 

de trötta och tycker det räcker att lyssna på ljudet.878 Men de flesta andra verkar följa 

med. ”Är det här riktiga bilder?” undrar Love medan vinjettbilderna visas och får det 

bekräftat av Caroline.879  

                                                      
877 Livet under Hitler (2006). Tidsangivelserna motsvarar den engelska originalspeakertextens. 
878 Fältanteckningar lektion 10, 2009-11-26. 
879 Ljudupptagning, lektion 10, 2009-11-26. Alla andra citat från denna lektion har samma källa.  
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Förvåning, ironi och förskräckelse – känslomässiga reaktioner  

Hos en del av eleverna väcker filmen uppenbarligen känslor. De hastiga klippen kan 

troligen göra filmupplevelsen intensiv, särskilt för den som för första gången håller på 

att skaffa sig en helhetsbild av mellankrigstiden och nazismens plats i detta tidrum. 

Även om många av eleverna enligt enkäter och intervjuer har sett filmer, läst böcker 

och tagit del av samtal med äldre om andra världskriget, Hitler och Förintelsen, gäller 

det kanske inte alla. Och i filmen finns det sannolikt många detaljer som det inte är 

orimligt att en femtonåring hör talas om för första gången nu. 

 

  
Figur 8.4 ”De långa knivarnas natt” – en narrativ förkortning förlängs  

 

 

 

En detalj som många av eleverna antagligen inte tidigare känner till är den narrativa 

förkortningen ”De långa knivarnas natt”. Trots att filmen framställer det som en viktig 

pusselbit i inrättandet av Führerstaten blir det pedagogiska greppet att korsa över 

Röhms och andra SA-ledares ansikten med röda ”förbjudet”-skyltar (figur 8.4) något 

som snarare verkar fördunkla än förtydliga händelserna. ”Vad var det där?” hör man 

någon av pojkarna lite roat ropa rakt ut i klassrummet när sekvensen visas och några 

av hans klasskamrater skrattar till.  

En annan tydlig elevreaktion kommer när filmen oannonserat förklarar att ”världen 

har Adolf Hitler att tacka för Volkswagen” (figur 8.5). Sammanhanget blir plötsligt och 

oväntat, trots att 30-talsidén om den tyska folkbilen först presenterats. Det moraliskt 

tveksamma verkar också provocera några av eleverna: ”Ja men gud!”; ”Ja, verkligen!” 

kommenterar två av flickorna ironiskt. En liten stund senare sker ett klipp i en nazistisk 

massmötesscen där samtliga mötesdeltagare på kommando vänder sig om i takt. 

Också detta skapar hörbara kommentarer hos några av eleverna, nu troligen med en 
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lite skräckblandad fascination: ”Oj!”, ”Jävlar!”. Än starkare verkar reaktionerna bli 

alldeles i slutet av filmvisningen då uppradade lik på en gata i en utbombad tysk stad 

(figur 8.5) visas som konsekvenser av Hitlers och nazisternas styre. Någon flämtar till 

vid åsynen av de döda och en annan elev utropar ”fan vad äckligt” medan 

eftertexterna till filmen rullar.  

 

 

 

  
Figur 8.5 Nazismens ”verkningshistoria”: Volkswagen, miljoner döda och ett delat Tyskland  

 

 

 

Klassen summerar intrycken av filmen: det verkliga är viktigt  

Att filmen gett flera av klassens elever nya intryck är klart men efter visningen blir det 

egentligen inte så mycket tid för samtal, endast en kort stund återstår av lektionen. 

Reaktionerna från eleverna verkar ändå överraska Caroline en aning. När lamporna 

har tänts i klassrummet är det relativt många som småpratar med upprörda röster, 

och det blir svårt att samla eleverna kring en avslutning av lektionen: 

Caroline: Jaha, vad tyckte ni om det där då? Hysch, hysch. 

Saga: Det var lite hemskt.  

Caroline: Är ni, har ni… ni måste ju som lever i … mediaåldern, ni måste ju ha sett … 

massor med filmer och ... 

Saga [svagt] Ja. 

Caroline: ... dokument, foton och så där från den här tiden, eller hur?  

Ida: Jag har inte sett så mycket filmer… 

Caroline: Nej, [men] det som är intressant, det är ju alltid att se autentiska bilder, det 

som var filmat vid tiden.  
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Den röda tråden blir skör i det avslutande samtalet. Caroline tar fasta på 

massmötesscenerna i filmen och de många uniformerna och undrar vad dessa kunde 

spela för roll för nazisternas maktutövning. Kanske är det elevernas reaktioner under 

filmen som gör att hon väljer att ta upp just detta. Att försöka reda ut olika 

sakförhållanden i filmen räcker i vart fall knappast tiden till. Frågan knyter också an till 

det man tidigare talat om på lektionen, om den italienska fascismens 

ledarskapsdyrkan, marscher, svartskjortor och våldsideologi:  

Caroline: Men jag tänker, jag vet inte om det framgick så… så jättebra på den här, 

[filmen] men just dom här bilderna man kan se på dom här mötena, dom här gigantiska 

folksamlingarna när man hör Hitler tala och alla gör samma sak vid samma tidpunkt, 

det är ju ganska… mäktigt och skrämmande och så där. Jag tänker bara, det här med 

uniformer, vilka, vad kan det ha för intresse, vad fyller det för syfte? Då tänker jag så 

här, från Italien också när man klär sig liksom i ... ridstövlar och ridbyxor och ...svarta 

skjortor och… [ger ordet till Alexander] ja?  

Alexander: En känsla av samhörighet. 

Caroline:  Ja…? 

Victoria: Och … 

Ida: Att man tillhör nån… 

Victoria: ... en och samma familj, vi krossar [dom] som inte är som oss, liksom, typ.  

Caroline: Ja, samhörighet, identitet, det är ”vi mot dom”, ja?  

Josefin: Nej, men det är en ganska… jag menar… dom har ju liksom så här… vad 

säger man… massmeeting[?]-möten när alla stod där i likadana kläder, ja, alltså… Det 

är jätteobehagligt, man blir ju liksom lite rädd. 

Caroline: Ja ... det klart ... det blir en slags makt- ... maktdemonstration. Även om dom 

inte är militärer, så är de så där halvmilitaristiska liksom. Finns det någon ... grupper i 

dag som går omkring i uniformer, så där som ...? 

Caroline håller liv i sitt försök att ge mer generell kunskap ur det man sett genom att 

koppla till skinheadsmode, till rakade skallar, Dr Martens skor och mer allmänt till att 

högerextremister även i dag använder uniformsliknande utstyrsel för att skrämma 

motståndare och skapa sammanhållning inom gruppen. Men frågan verkar inte riktigt 

ge den effekt som jag tror att hon räknat med. Josefin kommer att tänka på något hon 

sett om Nordkorea på tv och en annan av eleverna tar i stället upp att hon har en 

kompis som bor i Indonesien och berättar om reglerna för skoluniformer där. ”Så kan 

det aldrig bli i Sverige!” utropar Karina. Det är svårt att göra sig hörd nu, många talar 

i mun på varandra, associationerna om kläder, frihet och tvång skapar utrymme för 

fler vardagliga referenser. Men alldeles innan de slutar lektionen vill ändå Mattias 

veta mer om en detalj i filmen, han har försökt göra sig hörd ett bra tag nu: 

Caroline: ... Men nu var det faktiskt Mattias, och sen ska vi sluta. 

Mattias: Jag har bara en liten fråga. Det finns flera gånger i filmen så hära där… 

Caroline: Hysch, hysch [tar i lite extra] Tysta, då! Ja? 

Mattias: ..där… hak-… hakkorset som var på snedden, utan var som en fyrkant så 

här?  

Anna: Ska det inte va så? 
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Mattias: Förstår du hur jag menar…? För från… för om militärerna hade det på 

armarna, då var det som om det var på snedden, så dära? [ritar i luften] 

Caroline: Okej, det tänkte inte jag på… det kanske det var… men däremot såg man ju 

från början där, dom där första [nazisterna] där, dom såg ju lite hemmagjorda och 

taffliga ut, dom där fanorna, men det kan jag tänka mig, det är ju nån som har suttit… 

som har suttit hemma vid köksbordet och sytt. Och blivit lite konstigt. 

Mattias: Ja? 

Caroline: Ja. 

Victoria: Nu slutar vi faktiskt. 

Caroline: Nu slutar vi. Och ställ upp stolarna så är ni snälla. 

Eleverna strömmar ut ur klassrummet och Mattias fick nog egentligen aldrig något 

svar på sin fråga. Situationen kan visserligen framstå som en alldaglig småsak. Men 

jag tror samtidigt att dialogen går att se som ett synliggörande av ett slags 

”verklighetskontrakt” som eleverna och Caroline upprättar kring det förflutnas 

representationer på historielektionerna. När Love frågar om bilderna är ”riktiga”, när 

Caroline säger att det mest intressanta med filmen är det ”autentiska” och när Mattias 

använder filmens bilder som källa till detaljkunskap om hur det verkligen såg ut är det 

både ett resultat av och en upprepad bekräftelse på denna överenskommelse. Det är 

när filmen visuellt eller i ord bryter mot detta kontrakt som eleverna blir tveksamma 

till skildringen, exempelvis i klippen kring de långa knivarnas natt och i kopplingen 

mellan Hitler och Volkswagen. I det sistnämnda fallet är det inte bara sakförhållandet 

som rubbar förtroendet utan också att påståendena bryter mot en etisk dimension av 

denna överenskommelse: den absoluta ondskan kan inte ifrågasättas som ondska, 

eller relativiseras. Kraven på en undervisningsfilm verkar i klassrummets 

tolkningsgemenskap bestå i att den måste kunna förena de historiskt innehållsliga 

aspekterna och de värdeförmedlande på ett acceptabelt sätt.   

 

 

En gemensamt formad fortsättning på berättelserna i film och bok  

Samtalet om läromedelstexten dagen därpå får drag av en återupptagen dialog. 

Filmen har blivit en gemensam referens och eftersom innehållet på många sätt är 

snarlikt i film och bok finns det anledning att tro att filmupplevelsen spelar en viss roll 

för samtalet om texten. De inledande reaktionerna på det lästa är också på 

motsvarande sätt som gällde filmen färgad av emotiva upplevelser. Även här är det 

många detaljer som verkar vara nya. Den inledande samtalssekvensen kretsar kring 

upptäckter och förvåning. Ingången till samtalet är dock inte texten utan en av de 

bilder som återfinns i boken (figur 8.6).  
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Figur 8.6 Från kopian av Bergqvist et al. (1999) 

 

Det är när Caroline märker att småpratet ökar som hon avbryter läsningen och 

påbörjar samtalet i klassrummet. Dessförinnan har hon växlat några ord med Ida som 

ville visa sin lärare något hon upptäckt. Nu får hon första ordet i klassrumssamtalet: 

Caroline: Det verkar som alla är klara med den här första … delen [Hitler, nazisten]? 

Ska vi stanna där, lite? Är det en bra text?  

Elev: Ja.  

Caroline:  Ja. Hör ni! Hysch. Ida, tänkte du på nånting, intressant, på den här första… 

delen av texten? 

Ida: Jag tycker det är jätteintressant med hans … eh… hur dom sä…, dom nämner att 

han är … på skolfotot liksom … och då ser man, man ser redan där, att han är ledare.  

 

Det är många som vill delta i diskussionen och det finns särskilt i början av samtalet 

flera elever som talar i mun på varandra. Samtidigt som Caroline och Ida inleder 

klassens gemensamma samtal kring fotot pågår alltså flera andra samtalstrådar 

mellan elever som sitter bredvid varandra. Det dröjer en stund innan de flesta samlas 

runt Caroline som samtalsledare. ”E28” och ”E5” sitter i närheten av 

inspelningsrustningen i dag och blir urskiljbara i sorlet av röster. De närmar sig frågan 

med mer distans: 

E28: Det där kanske är han! Det där är han! 

E5: Alltså kolla den här! 

E28: Alltså den här bilden säger så här, den bilden bara skriker ”Sieg Heil” [E5 skrattar] 

I det lärarledda samtalet fortsätter parallellt med småpratet mellan eleverna i 

bänkarna alltså diskussionen om fotot. I bildtexten står att det inte är säkert att det 

är ett äkta fotografi (se figur 8.6). Eftersom bilden ifrågasätts i boken är det detta 

Karina och Nora tar fasta på i sina inlägg, som svar på Idas fascination. Det är värt att 

notera att det inte är bildtextens försök att lansera en funktionell källkritik – där står 

att det kan vara en bild som manipulerats för att framställa den unge Adolf som ”född 

till ledare” – utan äkthetskriteriet de tar fasta på. Som jag tolkar det är återigen ett 

resultat av ”verklighetskontraktet” i klassrummet. Det är viktigt att det man talar om 
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har en direkt korrespondens i något som faktiskt skett i det förflutna och fotografier 

hör liksom filmer med autentiska bilder till sådant som upprättar en sådan 

direktkontakt. Nora hittar också fler argument för att bilden inte motsvarar detta 

kontrakt:  

Karina: Det kanske är en låtsasbild.  

Nora: Det kan vara en falsk bild. Alla ser ju likadana ut.  

 

Det står emellertid klart att det inte bara är bilden som intresserat Ida. Även om bilden 

kan vara falsk tycker hon att det som står i texten om ledarens barndom verkar 

trovärdigt och att det redan tidigt fanns avgörande skäl till att händelseutvecklingen 

tog de banor de gjorde fängslar hennes intresse. Det psykologiskt-intentionella 

perspektivet i texten har en förklaringskraft. Men när hon ska försöka ringa in vad det 

är, tvekar hon, det finns så många uppslag att följa, det blir svårt att ge uttryck för 

tankarna. En viktig uppgift i texten är den misslyckade konstnärskarriären:   

Caroline: Åhh! [höjer rösten för att samla klassen] Nu är det faktiskt Ida!  Nu är det Ida! 

Ida: Även om det är så [att bilden är falsk], jag tror det, även att han var så där, och … 

eh… att han inte drog … människor till sig, att han var lite så här … Men alltså, sen om 

han… vad som hade hänt om han hade kommit in på konstskolan? 

Caroline: Ja? 

Ida: Jag har ingen aning, alltså om ... det känns som att han … jag vet inte riktigt vad 

som hade hänt, säkert inte andra världskriget, man han hade ändå … så mycket som 

han ville … men det var när han var hemlös som han fick hatet mot judarna. 

Caroline:  Ja, och kanske hade han kommit in på… nu blir det ju spekulationer, för det 

får man ju aldrig veta… 

Ida: Nej ...  

Caroline ...  hade han kommit in så kanske det här hatet hade kanaliserats på ett 

annat sätt, eller hur? 

Victoria sticker emellan och säger något om att det är ”komiskt” att tänka på att en 

sådan händelse som frågan om antagning till en konstskola kan få så stora följder. 

Caroline: Ja, men ofta kan det vara så i ett människoliv, en liten … ödet spelar ett 

spratt, liksom. 

Victoria: Ja, verkligen.  

Samtidigt verkar Isabelle vilja få stopp på Idas lite trevande och emotionellt laddade 

inledning på samtalet, hon är ivrig att få resonemanget i klassrummet att fortsätta:  

Caroline: Var det något annat där Ida, som du tänkte på när du läste, som du tyckte 

var intressant? 

Ida: Mm… jag tyckte allting … men … eh… jaa… 

Caroline:  Hysch! 

Isabelle [Till Ida]: Du kanske får ta det senare.    

Caroline:  Mm?  

Ida: Jag måste smälta lite… 
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Den första dialogen är ett tydligt tecken på att texten och dess kontrafaktiska 

resonemang skapar ett annat engagemang än då klassen med samma typ av 

frågeställning diskuterade skotten i Sarajevo för några veckor sedan. En del av 

elevernas engagemang kommer troligen av att det handlar om en historisk person och 

en händelse som de redan har en viss kännedom om, men också att 

händelseförloppet i lärobokstexten, ännu mer än i filmen, framställs som resultatet 

av en enskild människas livsval. Det är inte en enkel, monokausal händelsekedja 

mellan ledarens livsöde och världskriget, men texten tycks kunna upprätthålla 

förbindelsen mellan ett gripbart, enskilt liv och det närmast ofattbara som diskuteras. 

På så sätt motsvarar lärobokstexten den läsart som eleverna försökte göra av de 

geopolitiska texterna om första världskriget: den bygger nerifrån och upp. Men inte 

heller en sådan text har ett inneboende och självklart förklaringsvärde för eleverna.  

”Jag vet inte om det här är sant [...] men jag har hört det ...” 

Samtidigt som dialog och reaktioner på läsningen visar att frågan om autenticitet blir 

fortsatt central åskådliggör den också att detta intresse inte inskränker sig till ett 

källkritiskt äkthetskriterium utan snarare kommer att gälla de tolkningar som görs av 

bokens framställningar. Det handlar både om vad som är sant och inte, och vad man 

ska med denna sanning till, som förklaring och värdering. Bokens ”röst” kompletteras 

alltså nästan omedelbart med läsarrösterna i klassrummet. Det blir ett samtal där 

spänningsfälten mellan estetiska upplevelser, kognitivt inriktade tolkningar och 

värderingar med samtidsbetydelse blandas, inte sällan i en och samma replik.  

Läsningen leder också till nya frågor där texten inte lämnar besked. När Lisa får ordet 

menar hon att textens påstående om att Hitler inte var någon ledarfigur i det militära 

är ”jätteintressant” men att det är ”konstigt” att han trots det lyckades bli en ledare 

för hela landet senare. Den här kommentaren bygger Karina vidare på. Också hon tar 

fasta på vad hon precis har läst, men introducerar också en vidare tolkning med bäring 

på den egna samtiden till världen här och nu, utanför klassrumsdörren. Frågan verkar 

vara inspirerad av den lästa textens slutreplik, med bönen om ett hopp om att slippa 

en upprepning av historien. Men reflektionerna är hennes egna:   

Karina: Mm, vad var det jag skulle säga nu? Jo, att jag tycker det är ganska intressant 

ur, alltså, han beskrivs som sån här löjlig figur nu, men att tyska folket var så här 

[förställer rösten] , ”shit, vad bra han är”, för att, alltså han beskrivs som komisk nu, och 

då undrar man om det kommer nåt liknande nu, hur skulle vi liksom… reagera?  

Caroline: Ja, men det är ju alltid så, vi betraktar ju alltid saker som har hänt, och vi 

sitter med och har en massa svar som man ju inte hade på den här tiden. Det är ju det 

som är svårt med historia, man ska försöka tänka sig in i hur det var och byta det här 

perspektivet och tänka sig, om vi hade levt i Tyskland efter börskraschen på slutet av 

tjugotalet, början på trettiotalet alltså, vem vet vad vi hade tyckt då liksom? Och det är 

jäd… det är jätte-. jättesvårt.  
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Caroline bekräftar Karinas reflektion genom tankebegreppet historisk empati och hur 

komplicerat det är ur etisk och psykologisk synvinkel. Hon tar också upp ett historiskt 

sakförhållande som de redan talat om tidigare på lektionerna och något som både bok 

och film tonar ned, krisen efter börskraschen 1929. Karinas läsning av texten och 

Carolines koppling till krisen riktar antydningsvis in samtalet mot den primära 

historiska frågan om likheter och skillnader mellan nu och då under den pågående 

finanskrisens höst, 2009. Men den tråden får vänta, det finns fler sakförhållanden som 

varken film eller bok har tagit upp och som behöver utredas först, återigen är det fråga 

om vad som är sant eller inte:   

Caroline: Ja, Johanna? [Hon har räckt upp handen ett tag nu.] 

Johanna: Eh… alltså, jag vet inte om det här är sant, eller jag har … men jag hört det, 

är inte hans, eller var inte hans mamma, judinna? 

Flicka [som svar till Johanna]: Nej. Men hans pappa!  

Ett allmänt sorl utbryter nu i diskussioner mellan bänkgrannar i klassrummet. 

Johannas fråga lägger sig som ytterligare ett lager till lärobokstextens psykologiskt-

personliga begriplighetsresonemang och frågan engagerar många av hennes 

klasskamrater och återkommer i flera av elevernas inlägg både här och i några fall 

också i svar på den kommande elevskrivningen. Flera elever ropar nu rakt ut utan att 

begära ordet. Inläggen utgår från hörsägner och vad de tror sig veta, men den det 

finns också synpunkter som står i överensstämmelse med vad de precis har läst i 

lärobokstexten. Det blir en tät dialog trots att Caroline vill avfärda hela tanken på en 

gång:  

Caroline: Är det här bara en myt, eller? 

Isabelle: Hans farmor var judinna. Så hans pappa var halvjude … 

Karina: Nej, han blir heljude eftersom mamman var… 

E29:  Men mamman var inte … 

Anna:… om mamman var jude blir man jude, liksom. 

E29: [mycket bestämt nu]:  Mamman var ju inte! 

Det är tydligt att flera av eleverna har bestämda uppfattningar i frågan som de vill föra 

fram. Det är förstås tänkbart att de vill visa sin lärare (som ska sätta betyg också i detta 

ämne snart) att de besitter faktakunskaper från religionsundervisningen. För eleven 

”E29” som i en av intervjuerna har berättat om en judisk bakgrund i släkten och om 

förföljelser i Polen har frågan naturligtvis en helt annan laddning, även om den 

personliga bakgrunden inte är något som hen tar upp här. Hos klasskamraterna 

kommer engagemanget i vandringslegenden snarare från att den tycks kunna ge en 

slags pseudoförklarande kraft. Som vi snart ska se kommer ”avslöjandet” av denna 

dolda ”sanning” också kunna användas i förklaringar som elaborerar lärobokstextens 

psykologiskt-intentionella spår.  
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Elevernas egna jämförelser sätter samtid och historia i spel  

När Linda först av alla i klassrummet återvänder till den text de diskuterar tar hon 

emellertid fasta på två andra påståenden som anknyter till den fråga som Johanna 

ställde. Det handlar om Hitlers hat och textens påstående om att judarna skulle ha 

varit avvikande i den wienska stadsbilden. Caroline varken bekräftar eller ifrågasätter 

denna uppgift men understryker att hatet mot judar inte var något som Hitler var 

ensam om:  

Linda: Jag tänkte bara att han var full av hat mot, för han verkade ju som en väldigt 

osäker person, som var, han hade liksom hat mot allting, här står det: ”han hatade 

människor, situationer och förhållanden.” Så var det judarna som var lite så här, dom 

var lite konstiga, lite främmande, och han såg … han vart ju osäker på det och då 

visste han inte riktigt var han skulle lägga sitt hat, så då la han hatet på dom. Det var 

lite…  

Caroline: Ja. Precis, och vid den här tiden så var inte det speciellt konstigt heller, alltså 

det var inte bara Hitler, utan det här var en allmän åsikt kan man säga, att man hade, 

och en gammal etablerad åsikt, man skyllde på, det fanns ett judehat, liksom, det var ju 

inte så speciellt för Hitler just. [ger ordet till Frida, som räcker upp handen] Vad säger 

du, Frida? 

Frida: Det är ju som Linda sa, att hade det liksom, hade det varit liksom nåt annat, typ 

hade det varit muslimer i stället skulle han ju gått på dom i stället. 

Klassens samtal förs ett par veckor efter den debatt som Jimmy Åkessons artikel i 

Aftonbladet skapade under hösten 2009 och två dagar innan den planerade 

folkomröstningen om ”minaretförbud” i Schweiz; att göra jämförelser mellan 

mellankrigstidens antisemitism och samtidens islamofobi är som vi såg i 

kontextkapitlet vanligt hösten 2009. Den primära historiska fråga som Caroline drivit 

för undervisningsberättelsen blir implicit blixtbelyst genom Fridas inlägg. Den 

generella sidan är det som blir det viktiga, i båda fallen handlar det om att utpeka en 

grupp som ”syndabockar”: 

Caroline [bekräftar Fridas inlägg om muslimer]: Absolut, man skulle kunna vända på 

det. Ett helt annat perspektiv. Nån att skylla på som syndabockar.  [Ger ordet till 

Vilhelm som räcker upp handen] Vilhelm? 

Vilhelm:  Det var nog väldigt enkelt att skylla på judarna, för dom hade ju jobben efter 

andr… första världskriget, för dom hade ju utbildning, som inte, alltså som [de] 

arbetslösa tyskarna inte hade.  

För Vilhelm är det alltså fortfarande viktigt att hålla fast vid det historiska 

perspektivet, han vill fortsätta samtalet om vad som hände under mellankrigstiden. I 

hans inlägg ställs ”judarna” som grupp mot de arbetslösa ”tyskarna” på ett 

exkluderande sätt som ligger stereotypin nära. Läromedlens obefintliga 

medborgardefinition av nationalitet har på så sätt en fullständig motsvarighet här. 

Vilhelms förklaringar nyanseras visserligen av Caroline och hon strävar också här efter 

generalisering genom att försöka sätta in yttrandet i ett sammanhang som inte bara 
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handlar om situationen i Tyskland efter första världskriget utan snarare till en generell 

bild av antisemiters föreställningar. Här är uppgiften att vara samtalsledare och 

uppmuntra elevernas inlägg utan att tillrättavisa dem svår, inlägget skulle lösryckt ur 

sitt sammanhang kunna uppfattas som ett banaliserande eller normaliserande, den 

nyanserar i vart fall inte Vilhelms bild av de framgångsrika judarna:  

Caroline: Ja, och så har det alltid funnits en avundsjuka mot … den judiska 

befolkningen, just på grund av det här. Det är en del av det. Att man har alltid, varit 

ganska, man har lyckats ganska bra i samhället, satsat mycket, utbildning är viktigt och 

man har kommit ganska långt, liksom. 

Men diskussionen kring historiska jämförelser är långt ifrån avslutad. Niklas har räckt 

upp handen en lång stund innan han får ordet:   

Niklas: Jag tänkte på det där, hur den här … som texten … och väldigt många texter, 

och i alla så här debatter när man pratar om Hitler, att det blir ju väldigt opartiskt. [Han 

menar troligen partiskt]. Alltså man pratar ju om, som om han är liksom den ondaste 

personen i världen och att han är så hemsk och så, men egentligen, han var ju 

knappast ondare än typ så här Caesar eller Napoleon eller … Karl XII, men grejen var 

ju att han hade medel för, att göra helt galna grejer… 

Johanna: Men det [gör] vi ju också! 

Niklas: Men jag menar, hade Napoleon haft så här giftgas och så, klart han skulle 

använt den. [Flera elever skrattar.] 

Caroline: Förmodligen. Nej, men alltså det här är känsligt för oss, för det ligger ganska 

nära i tid och det har påverkat oss, ända [till], alltså ... världens vad man kallar 

efterkrigstid, liksom, det har påverkat oss hur vi har det än i dag, liksom. Det är därför 

som det här är extraspeciellt, men det klart du har helt rätt. 

Mellan fria spekulationer och fakta: ”verklighetskontraktet” utmanas  

Dialogen visar hur de kognitiva, värdemässiga och estetiska dimensionerna i texten 

och filmen fortsatt färgar samtalet i klassrummet men också hur nya tillägg till det 

lästa fogas in i den gemensamt konstruerade undervisningsberättelsen. Medan Linda 

utgår från det hon läst i boken jämför Frida med sådant som kan knytas till samtidens 

diskussioner om förföljelser av muslimer; Åkessons debattartikel och den debatt som 

följde på den ligger ett par veckor bort i tiden. Vilhelm lägger till skillnad från boken 

inte fokus på att judarna skulle vara annorlunda för att de skulle vara ”lite konstiga, 

lite främmande” utan tvärtom på att de skulle vara mer framgångsrika men 

framställer judar – liksom i filmen och i den kopierade lärobokstexten – som en grupp 

som stod mot ”tyskarna”. Niklas ifrågasätter den bild av absolut ondska som han 

menar finns i texten och jämför med andra envåldshärskare i det förflutna. Skillnaden 

är att de inte hade tillgång till tekniska medel att ”göra helt galna grejer”. Han 

ifrågasätter budskapet om absolut ondska. Just detta blir han i det här sammanhanget 

ensam om i klassen.  
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I den här delen av lektionen agerar Caroline i stort sett som moderator. Hon fördelar 

ordet, uppmuntrar till nya inlägg och ifrågasätter inte det sagda utan ägnar sig främst 

åt att hjälpa eleverna att förtydliga sina inlägg. Samtidigt går det att se att Caroline 

precis som under tidigare lektioner tycks sträva efter att föra in diskussionen mot mer 

generaliserande utsagor. Lindas inlägg kompletteras med ett försök att koppla till 

antisemitismens långa historia, Fridas till en allmän syndabocksmentalitet, Vilhelms 

till judendomens bildningstraditioner och Niklas jämförande till en generell förståelse 

för tankebegreppet historisk betydelse. Diskussionens blandning av olika infallsvinklar 

gör också samtalet allt mer svårstyrt och det kommer att bölja fram och tillbaka 

mellan generaliserande utsagor och mer specifika påståenden ytterligare en bra 

stund. Caroline låter eleverna hållas ett slag, varje gång hon försöker sätta stopp är 

det ytterligare några som vill yttra sig. Resonemangen består stundtals av rena 

gissningar och i några fall av direkta missuppfattningar av den text de läst. Det 

lättsamma och skämtsamma blandas understundom med det seriösa: Karina säger 

med ett lite spefullt tonläge att hon ”har en teori”, det kanske var så att Hitler ”var en 

kvinna”. Hon skyndar sig att tillägga att hon bara ”skojade” men säger sedan som en 

slags syntes av läromedelstextens betoning av hatet som drivkraft och den aldrig 

riktigt utredda frågan om vandringslegenden om Hitlers judiska påbrå att det kanske 

var så att han ”hakade på judehatet för att hans pappa var jude”. Ett skäl skulle kunna 

vara att han blivit slagen som barn. Victoria lägger till att ”han kanske hatade sig själv”. 

Anna kastar fram att en förklaring till Hitlers storhetsvansinne skulle kunna vara att 

han kanske hade ”syfilis i hjärnan”. Caroline vänder sig vänligt men bestämt mot 

spekulationerna; ”Syfilis i hjärnan! Nu är ni totalt vilda” skrattar hon tillsammans med 

eleverna. Hon avvisar också de elever som letar efter personliga egenskaper som 

förklaringar: Hata sig själv, nu psykologiserar vi jättemycket här, eller hur”? Caroline 

reagerar också mot vandringslegenden att det är ologiskt att tro på denna eftersom i 

så fall skulle han ju själv ha blivit offer för sin egen förintelsepolitik. I stunden blir 

logiska rimlighetsargument ett fungerande försvar för linjen att det man talar om ska 

motsvara en historisk verklighet. 

Handlar det bara om en person? Diskussionen hamnar till slut där den ska vara  

Caroline vill också avsluta spekulationerna av andra skäl. Det viktiga är inte ledarens 

person, hon vill åt det andra, men mer underordnade spåret i den lästa texten, den 

som handlar om kontext och struktur. Som jag tolkar det är det först när Love och 

Karina i ett gemensamt inlägg riktar en ny och mer kritisk blick mot den text de precis 

läst som samtalet i klassrummet tar en sådan vändning. Love och Karina samarbetar 

om yttrandet tillsammans med sin lärare, när Love letar ord, fyller Karina i, och vice 

versa:   
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Love: Jag tycker, det är liksom en bra text och så… men … det framhäver inte så hära, 

hur han fick med sig hela folket liksom, att det är så här [förställer rösten något]  ”och 

då vill han bli ledare, och sen så blev han det.” 

Caroline: Nej, det har vi ju inte kommit in på än, det ska vi prata jättemycket om. Sen. 

Karina: Jag tycker den här texten var lite dålig… på nåt ... 

Caroline: Den var lite dålig, texten? 

Karina: Den är lite så här…  

Love: Den är väl lite så här … 

Karina: … den är väldigt… 

Love: … för den, den är ur liksom ur en persons… 

Karina: … ja, verkligen!  

Love: … eller ur en persons liv. 

Caroline:  Ja. Alltså, det är det som är svårt också med, jag tänker med läromedel, om 

man ska skriva… jag ska inte försvara den här, jag har inget med den här texten att 

göra, men, men jag tänker att man ska försöka få med väldigt mycket på kort, på kort 

text, liksom. Man måste ju ändå försöka ge en bild [...]. Men… fick ni nån uppfattning 

om hur [han kom] till makten, Hitler?  

Anna [lågt]: Ja… 

Något mer utvecklat svar på Carolines fråga blir det inte för tillfället. Men Karinas och 

Loves gemensamt formade kritik blir ändå början till slutet av den långa diskussionen 

om Hitlers person. I den följande dialogen med Anna, Linda och Love sätter Caroline 

fingret på vad jag tror att hon velat säga ett bra tag nu: 

Caroline: Ja. Men sen är det också nu är vi väldigt personfixerade. Hitler var dock en 

människa liksom, det är ju som nån sa här, han fick ju ett helt folk bakom sig faktiskt, 
liksom.  
Anna: Jag tycker dom som hängde efter honom är ännu mer läskiga.  
Caroline: Ja, precis, men så visst, så kan man se det också, och varför gjorde man 

det, och då finns det självklart skäl till detta, liksom.  
Anna: Ja, precis, det tycker jag om den här texten, för att dom fokuserar för mycket på 
[förvränger rösten lite] ”Hitler sa det här, och han var så här”, det kanske kommer mer 
senare [i undervisningen]? 
Caroline:  Det kommer senare… 
Anna: Det var ju inte Hitler som skjutsade in alla liksom … fysiskt i… 
Caroline: ... personligen ... . 
Anna: … gaskamrarna, utan det var ju massa som följde honom, och det känns som 

om det skulle vara lite intressantare.  
Caroline: Ja, sen också, jag menare en person får ju inte makt om man inte ger en 
makten så att säga, om man tillåter det här, eller hur?  
 

Argumentet som får avsluta den här delen av klassrumssamtalet är trots den tidigare 

kritiken hämtad direkt från lärobokstexten, Linda tar nu fasta på det andra spåret i 

det lästa:  

Linda: Jag tänkte på det här [läser högt ur lärobokstexten]: ”Han upptäckte sin 
märkvärdiga förmåga att tala och fängsla en publik” [...] … ”som ville höra precis vad 
han talade om.”  
Caroline: Ja! Det är ju det, det är ju kärnan där. Alltså… 

Love: Det är ju det jag tänkte säga, att han var väldigt bra… kan man säga retoriker? 

Caroline: Absolut. En bra talare. Jo, men han sa ju också det som folk ville höra, och 

det är ju kärnan i det här.  
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Det som enligt Caroline är det mest väsentliga i texten blir det hon nu tillsammans 

med några av eleverna lyckats slå fast som en kärna. Det är de ”som hängde efter 

honom” som ”är ännu mer läskiga” säger Anna. När Love håller fast vid tesen om den 

skicklige talaren stryker Caroline under det som Linda tagit fasta på. Inte heller detta 

räcker som förklaring. Det intentionella perspektivet utifrån psykologiska argument 

kan möjligen förklara den enskilda personens bevekelsegrunder, men inte varför en 

person som Hitler får makten och lyckas genomföra det han har föresatt sig. Hur 

många av eleverna som delar den uppfattningen i slutet av klassrumssamtalet är 

naturligtvis svårt att veta, men om undervisningsberättelsen kan förstås som en 

huvudlinje i det som sägs under lektionerna har berättelsen för tillfället placerat sig 

en bra bit från filmens och den skrivna textens tredelade aktörsperspektiv.880 

”Det här är liksom hur det gick till” – narrativa förkortningar på sista kvarten   

Det sista femton minuterna av lektionen denna fredag påminner på flera sätt om 

Carolines genomgångar under andra historielektioner med klass 9x denna höst. På 

tavlan står de punkter som hon skrivit medan klassen läste tyst (figur 8.7). I tavlans 

mitt finns en spalt som innehåller en kronologiskt ordnad lista över några punkter i 

nazistpartiets historia, från grundandet fram till diktaturens etablerande, men också 

en fördjupning med några innehållsliga punkter i Mein Kampf och den nazistiska 

ideologin. Högerspalten handlar om innehåll och former för partiets propaganda samt 

vilka medel som användes för bibehållande av makten sedan man väl erövrat den. 

Längst till vänster står ett antal punkter om nazismens ideologi, ideal, propaganda och 

maktutövande vad gäller kvinnor. 

 

Tavlan ger sammantaget mer intryck av minnesanteckning än ordnad disposition, och 

det är också så Caroline upprepade gånger har presenterat sina tavelanteckningar för 

eleverna. Hon skriver upp dem för att själv ha dessa att utgå från i sina föredrag. 

Anteckningarna framstår alltså redan på förhand som en lite improvisatorisk ordning 

och Caroline är noga med att säga till eleverna att de inte ska fästa allt för stor vikt vid 

det som står på tavlan. Det är också långt ifrån säkert att allt kommer att tas upp. 

Några av eleverna försöker ändå hinna med att skriva av allt som står på tavlan 

samtidigt Caroline håller föredraget. En stor del av klassens elever verkar inte skriva 

av något alls. På de femton minuter som återstår av dagens lektion kommer framför 

allt mittenspalten och det som är längst till vänster att behandlas. Högerspaltens 

innehåll hinns inte med, det tas i stället upp på den sista lektionen före skrivningen.  

 

                                                      
880 Jfr Ola Halldéns (1986a) s. 161ff resonemang om ”kollektiva tankegångar” under lektioner.   
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Figur 8.7 Tavelanteckningar lektion 11, 2009-11-27 

 

Narrativa förkortningar som ett sätt att komprimera föredraget 

Några av de punkter som eleverna kan se på tavlan kan de läsa om i sina läromedel 

och en del har förekommit i filmen, men långtifrån allt. Mycket är alltså sådant som 

Caroline önskar lägga till medan annat är sådant hon vill kommentera eller ge ett nytt 

sammanhang åt. ”Det här [är] liksom hur det går till när Hitler tar makten” säger 

Caroline som inledning till sitt föredrag. Det finns flera skäl att tro att föredraget var 

tänkt att vara betydligt längre. Det stora antalet punkter på tavlan pekar i en sådan 

riktning, och att allt inte hinns med är ytterligare ett belägg för ett sådant antagande. 

Den inledande diskussionen om skrivningen och de många inläggen om hitlertexten 

tog antagligen mer tid än beräknat.  

 
 

 

Tabell 8.1 Identifierade narrativa förkortningar under slutet av lektion 11 

 

Källa: Ljudupptagning lektion 11, 2009-11-27 
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Ett tredje belägg är den stora mängden narrativa förkortningar i föredraget (tabell 

8.1). Genom att använda narrativa förkortningar finns möjligheter att komprimera 

framställningen och de kan också tjäna som länkar i en längre berättelsekedja. En 

förutsättning för en sådan kommunikation är emellertid att benämningens faktiska 

och/eller mer symboliska sida är känd för båda parter i en kommunikation. Att också 

egennamn kan ha den funktionen blev vi varse i läromedelstextens behandling av 

Hitler som metonymisk symbol för en ondskefull och slug politiker.881  

De narrativa förkortningarnas funktioner i föredraget  

Carolines användning av narrativa förkortningar speglar föredragets plats i 

undervisningsberättelsen. En del av användningarna kan betraktas som ett sätt att 

knyta samman det man nu gjort med sådant innehåll som tidigare behandlats medan 

andra narrativa förkortningar blir en del av introduktionen till sådant som är nytt. Ett 

exempel på en narrativ förkortning som Caroline kan räkna med att klassens elever 

behärskar är Versaillesfreden. Den har man talat om vid flera tillfällen tidigare och får 

därför ingen närmare presentation idag. Också Weimarrepubliken är tidigare nämnd 

på lektioner, men bara i förbifarten och utan förklaringar. Nu sker en presentation och 

kontrasten blir stor mot hur den förra narrativa förkortningen behandlades i samma 

föredrag: 

Caroline: Och då, det är ju det [i] här oroliga skedet som man skapar Weimar-

republiken, [...] och det gör man i en stad som heter Weimar och därav namnet [...]. 

Och Weimarrepubliken det blir ju [...] den tidens mest radikala demokrati kan man 

säga, kvinnorna … män och kvinnor får rösträtt vid 20 år, eh … det är religionsfrihet, 

det är åsiktsfrihet, yttrandefrihet, man går väldigt långt i demokratiseringen. Men å 

andra sidan har man problem, självklart, det är ju det att Tyskland […] har styrts av en 

kejsare, ett väldigt auktoritärt styre och nu helt plötsligt så kan man släppa lös sån här 

demokrati. Och det bildas väldigt många små partier och dom här partierna, dom har 

svårt att komma överens och dom käbblar väldigt mycket i parlamentet och dom är för 

många liksom, och ... 

Även om tiden inte räcker till några längre utläggningar erbjuds alltså eleverna en 

definition genom den geografiska referensen, en beskrivning genom rättighetslagarna 

och en bedömning som visar på spänningen mellan å ena sidan radikaliteten och å 

den andra den politiska splittringen. På så sätt är det åtminstone tänkbart att också 

den symboliska och värdeladdade funktionen kan gå fram till eleverna. I några andra 

fall påbörjas endast en sådan presentation, som här, då det gäller ”ölhallskuppen” där 

själva benämningen nästan inte märks:   

 Caroline ... och så håller man på så lite grann, och 1923, nu är det här väldigt 

schematiskt, men 1923 i alla fall, då tycker Hitler och hans anhängare att man har fått 

ihop så många sympatisörer att man försöker sig på en liten statskupp i Bayern, i 

                                                      
881 Jfr teorikapitlet, s. 61–63. 
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München, och… historien går att man, han helt enkelt försöker ta över ett möte som … 

ja … hålls av politiker på en ölhall [...], och det är just för bayerska politiker och försöker 

övertala dom att gå med på att man ska få makten i Tyskland, [...], och samtidigt så är 

man också, så skickar han ut dom här brunskjortorna, SA-trupperna, till torgmöten och 

så vidare. Och det här, han arresteras för det här, och han döms till fem års fängelse, 

och då ... 

Vi kan i den ovanstående excerpten däremot se att ”brunskjortorna”– som eleverna 

redan är bekanta med – ges en liten förtydligande förklaring i den alternativa termen 

”SA-trupperna”. 

En inbjudan till en tolkningsgemenskap  

Det finns anledning att reflektera över hur många av dessa narrativa förkortningar 

som verkligen kan bli en del av en gemensam referensram för klassens elever efter 

förmiddagslektionens blixtsnabba presentationer. Analysen av de femton narrativa 

förkortningarna under lektions slut i tabell 8.1 belyser sannolikt inte heller ett 

medvetet försök från Carolines sida att ”lära ut” dessa. Snarare handlar det om ett 

vardagligt hanterande av detta fenomen i historieklassrummet. Att en del av eleverna 

verkar lyssna uppmärksamt framgår emellertid när Love ställer en fråga. Han avbryter 

sin lärare under föredraget för att få veta mer om två av de narrativa förkortningarna, 

de långa knivarnas natt och SA/brunskjortorna, och hur konflikterna med den 

reguljära armén kan förklaras:  

Love:  Alltså så här… SA, det var Hitlers liksom män ...[ohörbart] ? 

Caroline: Ja, det var dom här första… brunskjortorna som var i princip … 

Love: För i filmen där, då snackar dom ju om SA, men alltså… armén … vad var det 

armén… hade… emot? 

 Caroline: Jo, alltså, det blev ju så här till slut att SA försöker ju Hitler göra sig av med, 

för dom blir som en lös kanonkula kan man säga ...  

Resten av förklaringen vävs in i det fortsatta föredraget. Det intressanta här är att 

dialogen visar att också elever spontant kan använda och efterfråga mer information 

kring narrativa förkortningar som de är osäkra på. Att tillägna sig narrativa 

förkortningar är som vi såg i intervjumaterialet ett lärande som elever kan tillskriva 

”allmänbildningen” Just genom den snabba och komprimerade användningen i sin 

lärares föredrag får eleverna här en möjlig förebild till hur de kan hanteras som 

kulturella redskap i kommunikation om det förflutna – även om de inte skulle hinna 

tillägna sig just dessa. På så sätt kan den avslutande delen av lektionen ändå ses som 

en inbjudan till eller introduktion av en viktig del av det kollektiva memorerandet kring 

nazisternas maktövertagande i Tyskland. Att ha kännedom om den typen av narrativa 
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förkortningar som återges i tabell 8.1 är sannolikt en viktig del av en 

tolkningsgemenskap kring detta historiska innehåll.882 

Mikronarrationer bryter upp det historiska tidrummets slutenhet  

Att det finns olika sätt att hantera den stora mängden information som nu florerar i 

klassrummet framgår också av Sagas fråga som kommer strax efter Loves. Det är 

tveksamt i hur hög grad hon lyssnat på föredraget eftersom hon samtidigt ägnat sig 

åt att skriva av tavlan. Hon ursäktar sig också för att hon nu avbryter Carolines 

föredrag med något som hon inte riktigt tror hör dit: 

Saga:  Eh… alltså, en fråga som absolut inte har med det här [Carolines dialog med 

Love om SA] att göra, men det står så här [på tavlan] ”föda många barn, medaljer”? 

 

Frågan ger Caroline anledning att bryta den första delen av sitt föredrag och under 

den korta stund som återstår av lektionen inleder hon istället en mer dialogartad 

genomgång kring detta innehåll. Mittenspaltens kronologiskt uppbyggda 

framställning är ändå avslutad i och med att hon talat om händelserna 1934 och den 

högra spaltens bakgrunds- och orsaksresonemang hinner hon rimligen inte med: 

Caroline: Ja, precis [svar på Sagas fråga].  

Saga: Fick man medalj för att man födde… 

Caroline: Nu vet inte jag om vi hinner, men… skulle kunna bryta… vi skulle kunna ta 

den bara för att du tog den. [Byter tonläge, antagligen för att markera att något nytt 

kommer] Hör ni, kvinnor, under nazismen dom hade [...] under Weimarrepubliken som 

hade varit så liberalt med sån där nattklubbar och jazzklubbar och kvinnor som jobbade 

och allt det där liksom, så går man ju tillbaka nu ... kvinnornas viktigaste uppgift blir att 

föda många barn ... 

I sitt svar till Saga används den narrativa förkortningen Weimarrepubliken på ett sätt 

som stärker den redan etablerade beteckningen samtidigt som den kan fungera som 

sammanhållande övergång från det man tidigare gjort under lektionen. Referensen 

bygger också på kulturhistoriska konnotationer (”liberalt”, ”nattklubbar och 

jazzklubbar”) som eleverna mött som lektionsinnehåll på en tidigare lektion där 1920-

talet hastigt målades upp som en tid där kvinnors emancipation gjorde framsteg.883  

Här framträder nu under lektionen ytterligare en framställningsform som jag tidigare 

kallat mikronarrationer.884 Med sig själv som låtsat exempel skapar Caroline närhet 

till det historiska innehållet. Det blir en tidsmässig tankelek, ett sätt att i fantasin 

                                                      
882 Wertsch visar (2002) s. 161–170 (utan att använda termen) hur narrativa förkortningar kan 
användas med olika djup, beroende på olika stor kännedom om de symboliska och referentiella 
sidorna.  
883 Fältanteckningar och ljudupptagningar lektion 8, 2009-11-20. 
884 Jfr s. 209-214.  
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föreställa sig hur det skulle kunna ha varit om hon och eleverna hade levt i den 

nazityska samtiden: 

Caroline: ... och då är det till och med så att man uppmuntrar det här, så man kan få … 

brons-, silver- och guldmedalj [Caroline låter road, skrattar lite] Och bronsmedalj får man 

när man får fyra barn, silvermedalj, då ska man, sex barn ska man föda, och guldmedalj 

då ska man föda åtta barn, och då är man supermamma… och jag har guldmedalj! 

[Konstpaus] ..Inte! [Flera elever skrattar tillsammans med Caroline]  

En betydelsebärande sida av mikronarrationen är att den sannolikt ger en bredare 

identifikationsmöjlighet för eleverna. Historien handlar inte enbart om något som 

utspelade sig ”där och då” med de ledande männen som förövare i ett 

händelseförlopp där ”folket” får rollen av lurade väljare eller till tystnad skrämda eller 

blundande åskådare. Här blir hela befolkningen indragen på ett mer påtagligt sätt i ett 

slags hastigt tagen ögonblicksbild. Kontrasten till de narrativa förkortningarna som 

komprimerade berättelser är stor. Medan dessa pressar samman ett skede eller ett 

fenomen från en längre berättelse i ett enda ord, skapar mikronarrationen en känsla 

av närvaro i ett historiskt nu, man får en känsla av närvaro i tiden:  

Caroline: .Det fanns starka lagar när det gällde sterilisering av kvinnor också och då… 

var det så att … det hade med rasideologin att göra, man ska inte föra … dåliga gener 

vidare, och alltså… och då… man kunde vara psykiskt sjuk, så blev man steriliserad ... 

man kunde vara färgblind så blev man steriliserad ...  

Victoria: [Utropar] What!? 

Det är visserligen huvudinnehållet av den nazistiska steriliseringspolitiken som 

Caroline vill komma åt genom att exemplifiera med sina upprepningar av vad som 

gjorde att ”man blev steriliserad”. Men hennes framställning fortsätter längs den 

inslagna, mikronarrativa vägen. Genom valet av pronomenet ”man” i stället för ett 

distanserat ”dom” blir framställningen kvar i det förflutnas nu, där ”man” kunde 

drabbas på detta sätt. Det är tänkbart att det är detta som också bidrar till Victorias 

reaktion. 

Från Hitlers ”bebisfabriker” till ”Grey´s anatomy” – elevernas livsvärldar bryter in  

En möjlig effekt av mikronarrationens inifrånperspektiv blir också att en mer tydlig 

öppning mot elevernas egna livsvärldserfarenheter. När Caroline går vidare med 

andra delar av den nazistiska statens strävan efter att kontrollera befolkningens 

reproduktion och berättar om Lebensbornsprogrammet visar det sig att elever har 

egen kännedom om detta. Under hösten sändes en BBC-dokumentär på betalkanaler 

på tv som handlade om detta.885 Möjligen är det där eleverna hämtat sina 

förkunskaper om det som Love nu benämner ”Hitlers bebisfabriker”. På så sätt myntar 

                                                      
885 BBC (2009) [digital referens].  
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han också lektionens sista och kanske mer tillfälliga, narrativa förkortning. Den 

kommer i vart fall omedelbart till användning i flera av de följande inläggen i den 

fortsatta dialogen: 

Love: Bara det här med barn och SS. Var inte det Hitlers så där ”bebisfabriker”, att 

dom alla barn dog för att det var ingen som tog hand om dom? Dom saknade social 

närhet…  

Caroline: Ja, självklart. 

Vilhelm: Jag tänkte just säga… jag tänkte just säga… det, det där om barnfabriker. 

Love: Det var ingen som tog hand om dom, dom fick mat och allting, men dom dog. 

Ida: Just, det, ingen kramade dom… 

Caroline: Fick ingen kärlek. 

Ida:… så himla hemskt. 

Caroline: Nu är det Vilhelm, sen ska vi sluta. 

Vilhelm: Det var under,.. under nån, sån där barnfabrik… 

Caroline: Ja? 

Vilhelm:… låter så sjukt… men… sista barnet… det var, alltså dom… det var ett barn 

som överlevde… för att … eh… städaren, nån kvinna, som städade där, alltså då hon 

var klar, då hon hade städat hela …då … eh… tog hon hand om sista barnet när hon 

bara satt där och… som skulle sluta sitt pass, så att det fick … lite … kärlek och ömhet 

och överlevde. 

Nu har samtalet nått en ände där det allmänmänskliga tagit över och fler referenser 

till sådant som eleverna följer på tv bildar utgångspunkt: 

Caroline: Ja, men det är ju så… det tänker man ju inte på, men på människor är det 

faktiskt så, vi blir ju sjuka … om vi inte har nån som  tar hand om oss. Så är det. Vi 

behöver både … ja, psykiskt kontakt, liksom, eller kontakt så här, men sen behöver 

man faktiskt också, och speciellt små barn, behöver beröringskontakt, så är det, liksom, 

nån som klappar på en, kramar…ja [ger ordet till Johanna]? 

Johanna: Det är dumt att sjuka barn, som … eh … har så här, som är sjuka, så kan 

man ta upp dom och hålla så här, nära kroppen …  

Karina: Nån sett Grey's Anatomy?886  

Johanna: Det är faktiskt sant! 

Caroline:  Jo men det är så, det är jätteviktigt, man kan inte leva bara av mat och 

materiella saker, man behöver mer än så. Det är slut på lektionen. Okej! Eh… vi ses på 

måndag!  

På ett märkligt sätt kastar påståendena om de övergivna barnen på ”bebisfabrikerna” 

också reflexer tillbaka till dialogen tidigare under lektionen där Hitlers barndom 

framställdes som i avsaknad av sådant som ett barn behöver. Fiktion och fakta blandas 

med upplevelser som är allmängiltiga samtidigt som huvudfokus under stora delar av 

lektionen har varit ett försök att med olika framställningsformer begripliggöra 

nazisternas maktövertagande och den nazistiska politikens innebörder. Under hela 

lektionen har de emotiva och estetiska dimensionerna fått ett stort utrymme. Men 

det har också funnits en önskan om att det man talar om ska ha en motsvarighet i 

                                                      
886 En amerikansk tv-serie som sänts i betalkanaler i Sverige sedan 2005. Den 9 november 2009 sändes 

avsnittet ”Invest in Love” där en av händelserna var att en läkare räddade livet på ett för tidigt fött barn 
genom att hålla det tätt mot sin kropp, se Imdb (2009) [digital referens]. 
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verkligheten, både i den man lever i nu och den som fanns i det förflutna. Ett 

historieundervisningens ”verklighetskontrakt” har sålunda både upprättats, utmanats 

och återupprättats flera gångar under lektionen. Det är ”faktiskt sant” att människor 

behöver närhet för att kunna leva säger Johanna med emfas. Här inkluderas också – 

fastän endast implicit – en värdegemenskap som innefattar barnens och i 

förlängningen mänsklighetens rättigheter i ett sådant försanthållande. 

҉ 

Undervisningsberättelsen som ”text” och kollektivt memorerande  

Jag ställde inledningsvis i det här kapitlet frågor om hur och när 

undervisningsberättelsen uppstår och med vilka medel den skapas. En annan fråga 

gällde vad berättelsen har för budskap. Genom närläsning, filmanalys och den täta 

beskrivningen har kapitlet kunnat ge en tydligare bild av hur undervisningsberättelsen 

gestaltas i läromedel och i klassrummets dialoger. Retoriska ansatser i den närlästa 

texten, den tätt klippta filmen, användning av narrativa förkortningar, 

tavelanteckningar, mikronarrationer och vardagsreferenser hämtade från livsvärld 

och massmedia är exempel på framställningsformernas resurser. Tillsammans med 

öppna och tolkande lektionssamtal får klassens elever möjlighet att både medverka i 

och uppleva undervisningsberättelsens gestaltning med olika sinnen. Undersökningen 

har så här långt alltså kunna bidra med ökad kunskap om olika estetiska dimensioner 

i framställningarna av det förflutna.  

På undervisningsberättelsens metanivå har också ett budskap kunnat urskiljas: såväl 

lärare som läromedel och elever har upprepat och explicit gett uttryck för 

ståndpunkten att undervisningsberättelsen ska motsvara ett faktiskt förflutet: ”Det 

här är [...] hur det går till då Hitler tar makten” säger Caroline som inledning till 

lektionens föredrag. Det är viktigt att undervisningsberättelsen är ”sann” och att 

bilder och annat material är ”verkliga” säger elever. I läromedlen förekommer ibland 

hänvisningar till källor även om de inte redovisas i klartext. Att 

undervisningsberättelsen baseras på goda värderingar som tar avstånd från våld, 

förtryck och diktatur är ett annat viktigt inslag. Ett tydligt exempel på detta finns i 

undervisningsfilmens slutsekvens: ”I likhet med andra totalitära regimer visade sig 

livet under Adolf Hitler till slut innebära sin egen undergång.” Vi har också kunnat se 

hur elever kan bli känslomässigt engagerade i och ombud för dessa värdeförmedlande 

dimensioner i undervisningsberättelsens gestaltning: ”Fan, vad äckligt!” är en 

betecknande reaktion på filmens framställning av krigets och nazismens våld. Men 

denna bild av en sann och god berättelse bör fördjupas och sättas in i ett lite större 
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sammanhang för att kunna ge ett mer exakt besked om frågor kring 

undervisningsberättelsens vad.  

Undervisningsberättelsen som metafor – en etnografisk konstruktion  

I analysdelen är det inledningsvis viktigt att återigen påminna om att det är fråga om 

metaforiska och tentativa kategorier som möter läsaren i beteckningar som ”text”, 

”undervisningsberättelse”, ”intrig”, ”genre” och ”verklighetskontrakt”. Ontologiskt 

finns det naturligtvis inte någon undervisningsberättelse annat än som en 

forskningsuppgiftens konstruktion, ett analytiskt redskap som används i ett försök att 

få grepp om en annars svåröverskådlig empiri. Termen täcker helt enkelt en del av 

den etnografiska ansatsens förutsättningar.887 

Jag tänker alltså att undervisningsberättelsen om första världskriget och 

mellankrigstiden består av allt det som blir möjligt för mig som forskare att ta del av 

genom klassrummets kommunikation. Det rör sig både om skriftligt, visuellt och om 

muntligt framförda bidrag i syfte att dela information om det förflutna med andra 

deltagare i klassrummet. De längsta och mest koherenta bidragen i 

undervisningsberättelsen står läromedelstexterna för. De utgör ”expertberättelser” 

och uppträder ofta med en auktoritativ stämma för att tala om ”hur det var”.888 

Samma förmedlande expertroll får Caroline i genomgångar och föredrag, men hon 

kan också inta en mer uttolkande position och själv eller tillsammans med eleverna 

utforma frågor som utmanar eller kompletterar läromedlens och de egna 

expertberättelsernas innehåll. Caroline deltar i och leder klassens samtal där 

elevernas reaktioner, frågor, tillägg, uttolkningar, avvikande meningar, kommentarer 

och omgestaltningar blir en del av undervisningsberättelsens helhet. I flera fall blir det 

uppenbart att informationen hämtas från det omgivande samhällets muntligt 

traderade eller massmedialt spridda historiekultur. Undervisningsberättelsen bärs 

med andra ord upp av en mängd olika ”röster” och klassrummet kan sålunda 

betraktas som en sammansatt miljö där dessa röster möts, en tillfällig 

tolkningsgemenskap runt första världskriget och mellankrigstidens historia som 

uppstår under 16 lektioner, i klass 9x höstterminen 2009.889  

  

                                                      
887 Geertz (1991) s. 25f. Jfr resonemanget i metodkapitlet s. 79ff samt i Johansson (2012) s. 30.  
888 Jfr Nordgren (2006) s. 179; Johansson (2012) s. 105. 
889 Jfr Levstik & Barton (2008) s. 111ff.  
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Elevernas röster speglar undervisningsberättelsens gränser 

 

 

Tabell 8.2 Elevers och lärares yttranden under lektion 11 

 
 

Det finns goda skäl att betrakta elevernas röster som undervisningsberättelsens mest 

centrala, inte minst eftersom det är deras lärande som är skolans formellt uttalade 

mål. Elevernas röster indikerar var undervisningsberättelsens faktiska gränser går, 

både i förhållande till vad som är möjligt att begripliggöra och i förhållande till vad 

som är möjligt att säga i historiskt meningsskapande utsagor. När eleverna i klass 9x 

ger respons på, bekräftar eller förändrar det historiska innehåll som de tar del av 

genom undervisningen kan det antas spegla de i skolan utförbara och tillåtna 

uttolkningarna.  

Även om det i det här fallet finns många belägg för att eleverna kan förutsätta att det 

är högt i tak och tillåtet att framkasta olika idéer på lektionerna har Caroline en 

reglerande uppgift som professionell historielärare och tjänsteman: vad som helst och 

hur som helst kan man inte uttrycka sig om det förflutna och dess representationer i 

undervisningsberättelsen. Det som sägs och skrivs av elever är också underlag för 

bedömningar som i sin tur ligger till grund för betyg. Ytterst utgör därför också kurs- 

Anm. Tabellen visar antalet inlägg under lektion 11. Av sammanlagt 28 närvarande elever yttrade sig 

17 någon gång. Tabellen visar också vilka de fem elever var som yttrade sig flest gånger och att Caroline 

yttrade sig lika många gånger som eleverna tillsammans. I spalten längst till höger syns mitt urval ur det 

transkriberade materialet. Tabellen speglar sålunda undervisningsberättelsens etnografiska 

konstruktion.  Källa: Ljudupptagningar och fältanteckningar lektion 11 2009-11-27 

 



317 
 

och läroplanstexter en väsentlig del av undervisningsberättelsens ramverk: de 

avgränsar gestaltningens innehåll och anger vad som är önskvärt och möjligt att säga 

om det förflutna och dess meningsskapande funktioner i samtiden.890 

Även om elevernas röster kan betraktas som undervisningsberättelsens främsta 

kommer vi självklart inte åt allas röster lika mycket och på samma sätt genom 

undersökningen. Elevers påverkan blir olika stor både kvalitativt och kvantitativt. 

Tabell 8.2 ger en översikt över elevers talutrymme under lektion 11 och mitt urval av 

yttranden i den täta beskrivningen i det här kapitlet. Att elever aktivt medverkar i och 

påverkar undervisningsberättelsen i olika grad understryker vikten av att i analyserna 

se elevernas röster som individuella bidrag till en kollektiv framställning, inte som den 

gemensamma framställningens bidrag till en individuell historiekunskaps- eller 

historiemedvetandeutveckling; det skulle helt enkelt vara en annan undersökning.  

Klart är att elever genom sina inpass på lektionerna är med och modifierar och 

förändrar läromedelstexters innehåll och budskap. Deras kommentarer vid sidan av 

lärarens är sålunda en del av den väv som undervisningsberättelsen totalt sett utgör. 

Elevernas röster blir också resurser för andra elever – även för dem som mer sällan 

kommer till tals. I allt väsentligt utgör lektionernas samtal och läromedlens texter vad 

sociokulturella lärandeteoretiker skulle kalla en grund för ett ”situerat” lärande i en 

specifik kontext: tankeutbytet i sig själv, vridandet och vändandet på olika tolkningar 

och förklaringar till det som skedde i det förflutna utgör därför en väsentlig del av 

detta lärande, ett lärandemål i sig. För alla elever innebär det, oavsett om de aktivt 

deltar i dialogerna, att de har tillgång till den gemensamma ”text” som lektioner och 

läromedel sammantaget tillhandahåller i undervisningsberättelsen.891  

Undervisningsberättelsen som ett läsdrama i två akter  

Ett sätt att skildra undervisningsberättelsens gestaltning i klass 9x med bibehållen 

blick på den kommunikativa komplexiteten är att metaforiskt betrakta den som ett 

improvisatoriskt framfört läsdrama på klassrummets scen. Här uppträder olika 

deltagare med sina individuella bidrag och röster och ger sammantaget berättelsen 

form och struktur. Dramametaforen gör det också möjligt att förstå framställningens 

tematiska och innehållsliga kast mellan olika aspekter som ett sätt att förkorta och 

koncentrera ett sammansatt historiskt händelseförlopp genom några få och 

överblickbara nedslag i händelseutvecklingen. Samtal och läromedelstexter skapar ett 

                                                      
890 Wertsch (2002) s. 120. Jfr Nordgren (2006) s. 37 och Alvén (2017) s. 395ff.  
891 Säljö (2000) s. 128–146.  
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antal med varandra förbundna scenbilder ingående i en större intrig.892 Hur denna ser 

ut framgick på sätt och vis redan av Carolines presentation av terminens studier på 

den första lektionen. Som vi såg fanns i ”nians kurs” ett grundnarrativ med den 

schematiska intrigen kolligerande orsaker → urkatastrofen → katastrofernas 

århundrade. 

 

Med dramametaforen som grund kan min tolkning av intrigen i höstterminens 

undervisningsberättelse förstås i termer av två akter: när ridån så att säga går ned 

efter första akten finns Versaillesfreden i fonden medan krutröken lägger sig. När 

ridån går upp i den andra akten finns samma scenbild kvar. Men den första aktens 

framträdande aktörer, de personifierade staterna som egentliga och oegentliga 

kollektiva aktörer förbyts nu och koncentreras till de få aktörerna i dramats andra akt. 

De stora rörelserna över Europas geopolitiska landskap och masscenerna i krigets 

skyttegravar är ersatt med ett koncentrerat händelseförlopp i Tyskland och Italien. 

Andra aktens peripeti blir demokratins nederlag och diktaturens etablerande. Mot 

slutet av andra akten, då kriget återigen står för dörren tydliggörs dramats 1900-

talsintrig en sista gång. I slutscenerna befinner vi oss i 30-talets samtid och framtid. 

Här dominerar de som har fallit och kommer att falla offer för den fortsatta 

händelseutvecklingen. Men i fonden syns nu också en bild avteckna sig som målar upp 

de långsiktiga konsekvenserna av världens uppdelning i öst och väst. Mycket återstår 

alltså av katastrofernas århundrade då vi lämnar salongen denna höst.  

Texter som manuskript  

Dramametaforen stämmer också på ett ganska konkret sätt med ett relativt frekvent 

inslag i de läromedelstexter som eleverna läser, framför allt i den andra ”akten”. I 

dessa kan ”scener” klippas ihop och fiktiva (eller vagt källangivna) ”repliker” läggas i 

munnen på olika aktörer. Tonen påminner inte sällan om speakertexten i en 

dokumentärfilm. Inre monologer återges också som en form av medvetandeström 

som den allvetande författaren har tillgång till. I vissa fall är till och med aktörernas 

tankar försedda med citattecken. På så sätt handlar även detta om en form av det jag 

tidigare benämnt mikronarrationer, ett kort blixtbelyst ögonblick, sett ur en aktörs 

eget perspektiv. Skillnaden är framställningens förment exakta referenser till tid, plats 

eller aktör samt dess tydligare inordning i ett större narrativ:  

Desperata människor plundrade affärerna och våldet spred sig. Ingen demokratiskt vald 
regering tycktes kunna leda landet och kommunisterna växte sig starka när missnöjet bredde 
ut sig. Journalisten Benito Mussolini tänkte: ”Jag ska stoppa kommunisterna och skapa 

                                                      
892 Diskussionen om framställningsformer, händelseförlopp och intrig bygger här på grundläggande 
narratologisk terminologi, se Fludernik (2009) s. 4f, s. 46. Jfr Gergen (2005) s. 103 och Johansson (2005) 
s. 127f. 
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arbete och ordning, Jag ska leda Italien och göra det till en stormakt. Det Romerska riket ska 
återuppstå!”893  

Det visade sig att Hitler var bra på att organisera. Dessutom var han en talare som kunde få 
folk med sig. ”Han kunde spela som en pianovirtuos på under- och medelklassens hjärtan” 
sa en av hans medarbetare. [---] Hitler visste vad folket ville ha – arbete och ökat välstånd.894 

I ett fall är scenbilden ännu mer komplett med replikskiften och beskrivningar av 

handlingar så att texten ser ut som ett manuskript eller synopsis till en spelfilm:  

Norditalien den 28 april 1945. Diktatorn Benito Mussolini har gripits av motståndsmän 
tillsammans med sin älskarinna Clara. Nu säger en motståndsman till Mussolini: ”Enligt order 
av frihetskårens överkommando har jag fått i uppdrag att skipa rätt åt italienska folket.” 
Mussolini knäpper upp sin jacka: ”Skjut mig i bröstet”, säger han. Motståndsmannen skjuter 
först Clara och sedan Mussolini.895  

Inte bara de båda ledarna får alltså röst, utan också ”folket” kan, som i ovanstående 

exempel, alltså göra sin stämma hörd, även om det då blir mer anonymt.896 Att andra 

än ledarna ”talar” är ändå undantag. Ett av dessa finns i en textpassage där det 

personifierade kollektivsubjektet plötsligt kan uppträda som ”den lille mannen”:  

Många fattiga och arbetslösa emigrerade till USA, där det var bättre tider. De som stannade i 
Europa tyckte att framtiden var fullständigt hopplös. Den lille mannen i de fattigas matkö sa: 

- Vad ska jag med min rösträtt till? Partierna är ju maktlösa och odugliga. Var finns det en 
stark ledare? Här behövs krafttag.897 

Platsen är både exakt och diffust angiven. Det verkar kunna vara lite var som helst i 

mellankrigstidens Europa som här framträder som ett enda gemensamt tidrum. Den 

arbetslöse ”lille mannen” och hans föregivna behov av ”krafttag” och ”en stark 

ledare” blir en tankefigur som samtidigt verkar kunna täcka hela detta tidrum, ett drag 

som förstärks av att framställningens inramning är ett fotografi som enligt bildtexten 

beskriver köande arbetslösa i 30-talets Hannover samtidigt som fortsättningen av 

texten handlar om Italien och fascismen under 1920-talet.898 Vanligast är annars att 

”folkets” tankar, känslor eller vilja refereras som något den allvetande författaren 

                                                      
893 Körner & Lagheim (1995) s. 192f.  
894 Hildingson & Hildingson (2003) s. 484, 491. 
895 Bergqvist et al (1999) s. 24.  
896 I detta fall kan vi notera att det blir i ett sammanhang som samtidigt kan framstå som sexistiskt. 
”Clara” [Petacci] är för övrigt en av de tre identifierbara enskilda historiska kvinnor i hela 
undervisningsberättelsen. Liksom ”Franz Ferdinands hustru” [Sophie Chotek]  i 
undervisningsberättelsens första ”akt” blir hon dessutom skjuten i samma stund som hon kliver in på 
scenen. Jfr Hildingson & Hildingson (2003) s. 460. Konstnären ”Tamara ” [de Lempicka] är den tredje 
kvinnan; hon nämns i en bildtext, där hennes konstverk återges, a.a. s. 485. 
897 Körner & Lagheim (1995) s. 192.  
898 loc. cit.  Bildtexten ger sammanhanget:  ”Hannover 1930. Arbetslösa köar framför 
arbetsförmedlingen. Så såg det ut i nästan hela Europa i början av 1930-talet”. Sammansmältningen 
av den tidiga efterkrigsrecessionen (som brödtexten talar om) och 30-talskrisen (som bild och bildtext 
berör) tillhör gör att gränser för tid och rum blir porösa.   



320 
 

känner till och återges i en form som inte är olik den med vilken Ledarens inre tankar 

och planer nyss skildrades: 

Allt fler människor började lyssna på Hitler i stället för de demokratiska partierna. Det var 

politiskt kaos i landet och de olika regeringarna tycktes inte veta hur man skulle bekämpa 

arbetslöshet och hunger. Många tyskar mindes inflationen i början av 1920-talet. Något 

sådant ville de inte vara med om igen. Nazisterna verkade erbjuda ordning och reda.899 

Lärare och elever träder in i berättelsen och gestaltar roller   

Ett annat belägg för det fruktbara i dramametaforen är att både lärare och elever kan 

träda in på ”scenen” och låna ut sina egna röster till de historiska aktörerna i olika 

dialoger. Ett tydligt exempel är då Hampus gestaltar såväl ”folket” som ”Ledaren” i 

Italien genom en egenkonstruerad dialog med sig själv. Hampus utgår från det han 

läst i lärobokstexten i läxa. I texten står att ett viktigt motiv för Mussolinis 

Abessinienkrig var att avleda ett växande missnöje bland italienare i mitten av 1930-

talet, att kriget sålunda skulle kunna ge dem anledning att vända blicken åt annat 

håll.900  

Caroline: Jag hade tänkt prata om det här kriget i Abessinien, det hade nån… eh… 

varför Mussolini bestämmer sig för att förklara krig mot ett … land i Afrika. Vad fanns 

det för skäl till det? Och då tänker jag att det finns två … man kan se det på två sätt. 

[Ger ordet till Hampus som räcker upp handen] Ja, Hampus? 

Hampus:  Han tänkte väl på … nåt… sätt att, alltså … få allas syner på nåt annat, för 

dom tänkte ju på så här [förställer rösten lite] ”nu ska du ge oss jobb, för det har du 

lovat”, och … ”du ska”… så här… ”du ska inte va, du ska inte va pliktsam” som han 

hade lovat, och att han vill få all syn på nåt annat, och därför så skapade han krig och 

sa att [förställer rösten på ett annat sätt] ”om ni gör det här, då… blir allt bra”. Eller 

alltså ... ”då får ni jordbruk”, och alla … som… får jobb om som flyttar dit och så här och 

det var ju det han hade lovat.901 

I Carolines föredrag förekommer som vi redan sett dramatiserande inslag i det jag 

benämnt mikronarrationer. Då gäller det oftast kollektivsubjekt som ”soldaterna” vid 

Västfronten eller ”kvinnorna” i Weimarrepubliken och Nazityskland. Men någon gång 

framträder identifierbara aktörer med samma slags fiktiva citat som Hampus använde 

nyss, som här i lektionen om Versaillesfreden:  

Caroline: Dom har ju vunnit. Och det här har man väldigt svårt att komma överens om, 

vad ska hända med Tyskland och [...] [med] Tysklands allierade [...]. Och i Frankrike 

har man en premiärminister som heter Clemenceau och i Frankrike säger man så här 

[förställer rösten en aning]: ”Tyskarna har alltid varit ett problem och ett stort hot mot 

Frankrike, och nu måste man väl i alla fall slå ner dom en gång för alla så att dom inte 

                                                      
899 Hildingson & Hildingson (2003) s. 488. 
900 Körner & Lagheim (1995) s. 194.  
901 Ljudupptagning lektion 10, 2009-11-26. På motsvarande sätt får Mussolini röst på lektion 9, 2009-
11-23.  
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liksom kan… så att dom inte kan göra om det här, alltså Tyskland ska straffas hårt för 

det dom har gjort.” Storbritannien dom går lite grann på Frankrikes linje på en början 

[...] Och USA [...] med sin president Woodrow Wilson, han säger så här att… väldigt 

klokt faktiskt  att [förställer rösten] ”nu ska vi skriva fredsfördraget, och vi ska försöka 

vara så generösa som vi nånsin kan och skälet till det, det är vi vill förhindra nya krig”. 

Så Woodrow Wilson, han drar upp ett program [...] med 14 punkter och ...902  

Rättegångsmetafor kan komplettera och förklara sannings- och värdeförmedling  

Första världskriget framställdes i hög grad som en oundviklig tragedi där alla på något 

sätt blev offer för utvecklingen. Just detta slags viktimisering letar sig också in den här 

delen av undervisningsberättelsen på ett lite överraskande sätt, framför allt i 

förhållande till skildringarna av de båda diktatorerna som på sätt och vis också 

framställs som offer. Berättelsen om Mussolini blir i läromedlens framställningar en 

historia om en övermodig person som begår brott och får sitt rättmätiga straff. Men 

han blir också offer för sina egna tillkortakommanden. Ett annat påtagligt exempel är 

läroboksnarrativet om Hitler som historisk aktör där berättelsen kan läsas som ett 

ironiskt format narrativ om en antihjälte, närmast karikerad på 

framgångsberättelsens koncept. Den misslyckade outsidern som tar revansch på sina 

tidigare tillkortakommanden och mot alla odds firar triumfer. Skillnaden mot 

succéberättelsen är att det slutar katastrofalt och att det förödande slutet innebär att 

antihjälten till slut faller offer för sin egen intrig och i fallet drar med sig inte bara sina 

oskyldiga offer utan också alla som med orätt satte sin tilltro till honom. 

Framställningarna i läromedel får ändå formen av en mer nyanserad diskussion om 

hur aktörernas handlande ska förstås i förhållande till olika valmöjligheter. När 

klassrumssamtal, lärobokstext och film värderar nazismen blir det med de våldsamma 

konsekvenserna som utgångspunkt och avståndstagandet är givet. Men det finns 

också en mer subtil dimension i diskussionerna, i det att även kollektivsubjektet 

”folket” och dess roll vägs in i olika orsaksresonemang. Medan det är självklart att ta 

avstånd från nazism och fascism med utgångspunkt i regimernas följder och de 

groteska och brutala ledarna öppnar sig berättelsen för överväganden då det gäller 

förklaringar till att de kom till makten och att våldsutbrotten kunde ske. 

På så sätt skapas förbindelser mellan orsaksförklaringar och vagt formulerade 

moraliska spörsmål i det tredelade aktörsperspektivet. Medan skulden för utförandet 

av illgärningarna ligger hos parti och ledare spelar folkets tysta eller uttalade stöd en 

viktig roll. Häri skiljer sig undervisningsberättelsens intrig i fallet med mellankrigstiden 

från första ”aktens” intrig. Där beskrivs händelseutvecklingen i termer av ett 

ödesmättat skeende som styrs av krafter större än aktörerna själva kunde behärska: 

                                                      
902 Ljudupptagning lektion 7, 2009-11-16.  
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de bakomliggande orsakerna som imperialism och militarism beskrivs som ”ett stort 

maskineri” och själva kriget som ett ”onödigt och meningslöst” blodbad som de 

ledande statsmännen ”egentligen inte ville ha”. Medan abstrakt formade 

systemförklaringar blir det centrala vad gäller första världskriget blir 

handlingsutrymmet för enskilda människor och olika kollektiv alltså märkbart större i 

berättelsen om mellankrigstiden. Det tredelade aktörsperspektivet under 

mellankrigstiden leder alltså till att ”folkets” roll och dess förhållande till de två andra 

aktörerna kan uppmärksammas. Samtalen i klassrummet kan, även om de blir korta 

och sällan leder till någon konklusion, ibland påminna om en slags 

rättegångsförhandling. Att också denna bild skulle kunna anföras som tänkbar för 

undervisningsberättelsen bygger på att den formmässigt har likheter som inte 

utesluter utan snarare ansluter till och kan nyansera den förra metaforiken. Liksom 

dramat förenar rättegångsförhandlingen muntlighet och en frånvarande författare 

med intresse för händelseförlopp, aktörer och motiv.  

Styrdokumenten som ”rättegångsförhandlingens” lagbok: den etiska dimensionen   

En avgörande skillnad är förstås att domstolen har en normativ utgångspunkt i en 

fastställd lag och att den behandlar händelser som i någon mening har ansetts bryta 

mot denna lag. Det finns därmed ett krav på historisk sanning och bedömning som 

dramat inte nödvändigtvis behöver innefatta.903 När elever reagerar mot inslag i en 

alltför icke-autentisk eller en alltför banaliserande riktning i undervisningsfilmen eller 

då Caroline avvisar alltför spekulativa inslag i klassrumssamtalet kan det tydas som 

tecken på regler i historieklassrummet. Dessa regler präglas av att det sagda både ska 

representera sanningen om det förflutna och de goda värdena som moralisk 

måttstock. Jag tolkar det som att elever och lärare har sådana regler och att de 

använder dem som utgångspunkt för värderandet av utsagorna om det förflutna. Det 

som sägs ska vara sant och det ska bedömas utifrån en rättvis och gemensamt 

överenskommen norm, där värderingarna tycks kunna fungerar som tidlösa lagar.904  

Rättegångsmetaforen styrks av att det finns motsvarigheter till domstolens lagbok i 

skolans styrdokument. Texterna om ”värdegrunden” i läroplanens allmänna del kan 

betraktas som undervisningens portalparagraf. I så måtto finns det en stark yttre 

gräns för vad som är möjligt att ge uttryck för om förflutna och nuvarande 

samhällsproblem på lektionerna.905 Enligt den hösten 2009 gällande gemensamma 

                                                      
903 Fludernik (2008) s. 4ff.  
904 Jfr Wiklund (2012) om juridiska perspektiv på det förflutna som ett historiografiskt bortglömt vägval, 
något som gick förlustigt i historismens 1800-tal, se särskilt a.a. s. 11–17.  
905 Jfr Alvén (2017) s. 121–172. 
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kursplanen för de fyra samhällsorienterande ämnena heter det också att eleverna ska 

kunna argumentera för demokratins principer men också ”klart ta ställning” mot 

”sådana [uppfattningar] som innebär kränkningar av andra människor.” Det är den 

nuvarande svenska lagstiftningen ”om grundläggande fri- och rättigheter samt 

internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter” som är en central del av 

den utgångspunkt som gäller för detta arbete.906 En passage i den gemensamma SO-

kursplanen som särskilt skulle kunna vara tillämplig för undervisningsberättelsen i 

klass 9x är denna:  

I de samhällsorienterande ämnena är det ett viktigt inslag att låta eleverna urskilja och 
bearbeta etiska valsituationer, argumentera för och se konsekvenserna av olika 
ställningstaganden och tillvägagångssätt.907  

Trots att kollektivsubjektet folket spelar en relativt undanskymd roll som aktör i 

framställningarna om kriget går ”valsituationer” också att urskilja i den första delen 

av undervisningsberättelsen, tydligast då klassen diskuterade värvningsaffischer. I en 

mer bokstavlig bemärkelse blir också ”valsituationer” ett centralt tema för det som 

behandlas på lektionerna om mellankrigstiden där en viktig uppgift är att försöka 

förstå hur det kom sig att det tyska folket valde att rösta på Hitler. Just inlevelse i och 

förståelse för bevekelsegrunder kan vara avgörande för att kunna resonera om hur 

stor ”skuld” som ”folket” hade för händelseutvecklingen. Var människor dumma och 

lät sig luras ut som slaktoffer i kriget? Blev de förda bakom ljuset när de stödde 

mellankrigstidens diktatorer eller finns det skäl att uppfatta det som deras medvetna 

val, en önskan? Som försvar mot presentism i omdömena har klassrummet – som 

tänkt rättssal – också en stark advokat för de agerande i kursplanen i historia. Där 

uttrycks målet att alla elever bör kunna tillämpa historismens grundprincip:  

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven [---] blir medveten om att 
historiskt givna samhälls- och kulturformer är tidsbundna och att varje tids människor skall 

bedömas utifrån sin tids villkor.908  

En förhandling om skuld som är beroende av historisk sakkunskap   

”Rättegångsförhandlingen” blir alltså en komplicerad balansgång. Den utgår från att 

det går att bedöma de val som människor gjorde i början av 1900-talet med hjälp av 

en etik som läroplanen framställer som närmast tidlös.909 Men den ska också sätta 

bedömningen i ett sammanhang som även innefattar en allmän förståelse för att 

                                                      
906 Lpo 94/00/so, s. 67. Jfr kapitel 5, s. 132-134.  
907 Loc. cit.  
908 Lpo 94/00/hi, s. 76f.  
909 Jfr Alvén (2017) s. 152–177.  
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dåtida värderingar kunde avvika mot dessa värden. Bedömningen ska också göras mot 

bakgrund av kunskaper om de ”villkor” som gällde vid den tidigare tidpunkten. 

I det här kapitlet har vi flera gånger sett hur sådana tankeoperationer tar sig uttryck. 

Ett exempel är när Karina funderade på hur någon liknande person som Hitler skulle 

bedömas i dag och Caroline anför den ekonomiska krisen på 30-talet som en 

fördjupande komplikation till resonemanget: om vi levt på den tiden, ”vem vet vad vi 

hade tyckt då”? Tankebegreppet historisk empati med kopplingar till samtiden 

återfinns också i den lästa boktextens varning för att ta för lätt på det som i dag ser 

löjligt ut i Hitlers talekonst. Vi såg samma tankebegrepp förekomma i diskussionerna 

runt propagandaaffischerna, där en slutsats som Caroline ville att eleverna skulle dra, 

var att det också 2009 kan vara svårt att förhålla sig kritisk till den samtida 

propagandan. När Niklas jämför Hitler med Caesar och Napoleon är det ytterligare 

exempel på att frågorna om historisk skuld innebär svårutredda och 

kunskapsberoende sammanhang.  

Historisk empati/perspektivtagande och den etiska dimensionen som målsättning  

Att eleverna ska kunna tillämpa historismens grundprincip är också ett av flera mål 

för höstterminens studier. Det framgår tydligt av en av uppgifterna på den kommande 

essäskrivningen. Då Caroline presenterar skrivningsuppgifterna för eleverna betonar 

hon att de, som en särskild punkt på skrivningen, och för att kunna få det högsta 

betyget, förutom att redogöra för vilka negativa konsekvenser som ideologierna fick 

för ”befolkningarna i stort” också måste kunna lyfta fram ”några positiva sidor med 

fascismen/nazismen.”910 

Caroline: Den där sista … punkten på MVG den kan ju uppfattas som en stor 

provokation. Det är ju inte så, och det fattar ni ju, att jag inte är nån fascist eller nazist 

eller så, förstås, men jag har ändå lagt till den därför att jag tycker att det kan vara 

intressant att tänka på den. Det måste ha funnits ett skäl till att de här rörelserna blev 

så stora, nånting måste det ha varit som lockade människor och det var det jag tänkte 

ni skulle få … spekulera i då ra, tänka på.  Eh…mm, har ni kollat? [Ett svagt mummel 

från några elever, i övrigt tystnad] Ni är så chockerade att ni blir tysta [skratt]?911 

Att ingen av eleverna reagerar märkbart vid presentationen av den här uppgiften har 

antagligen att göra med att de för tillfället verkar fokuserade på skrivningens former 

och hur den ska bedömas som underlag för betygssättningen; den följande dialogen 

handlar endast om detta.  

                                                      
910 Essäskrivning, Storstadsskolan, ht 2009.  
911 Ljudupptagning lektion 8, 2009-11-20.  
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En förutsättning för ”rättegångsförhandlingens” möjligheter är att det man talar om 

motsvarar ett faktiskt förflutet. Det finns visserligen en del enskilda detaljer som en 

utomstående betraktare kan lägga märke till och kanske reagera på i 

undervisningsberättelsen så som den presenterats här. De fiktiva inslagen med sin 

långt gångna inlevelse i enskilda och kollektiva aktörer är långt från den vetenskapliga 

historiens krav på belägg. Det finns också enskilda sakuppgifter med tveksamt innehåll 

både i utsagor under lektioner och i läromedel och som den uppmärksamma läsaren 

säkert har lagt märke till. Vissa delar av undervisningsberättelsen skulle därför snarast 

kunna beskrivas som ”faktion” på samma sätt som en historisk spelfilm eller roman 

kan vara det. Som fakticitet förhåller den sig till den historiska verkligheten helt enkelt 

genom sitt anspråk på att vara sann.912 Det är just detta som gör 

”verklighetskontraktet” till det centrala instrumentet i undervisningsberättelsen 

förstådd som en pågående ”rättegångsförhandling”. Om det man talade om inte 

skulle motsvara ett faktiskt förflutet vore förhandlingen meningslös. När denna 

fakticitet kan ifrågasätts används inte heller utsagorna som belägg. Det väsentliga i 

sammanhanget är alltså själva överenskommelsen: de påståenden som görs om det 

förflutna ska motsvara det faktiska förflutna, annars är de ogiltiga.913  

Någon dom avkunnas emellertid inte under lektionerna, rättegångsmetaforen 

omfattar själva förhandlingen. Det blir helt enkelt ett sätt att ställa de båda 

tankebegreppen historisk empati/perspektivtagande den etiska dimensionen mot 

varandra, i samma rum.  

Undervisningsberättelsens sensmoral presenteras i dialog med eleverna  

Metaforerna drama och rättegångsförhandling har gjort det möjligt att tydligare visa 

de estetiska och värdeförmedlande dimensionernas funktioner som kraftfulla 

verkningsmedel i uppbyggnaden av undervisningsberättelsen. Men analysen gör ännu 

inte berättelsens helhet rättvisa utan riskerar snarare att förminska det seriösa 

intresse som lärare och elever i klass 9x visar det historiska innehållet. Inte minst gäller 

det betydelsen av likheter mellan det förflutna och nuet. Att bedömningen av det som 

skedde i det förflutna är viktig för samtidsförståelsen och framtidsperspektiven 

framgår av de citerade samtalen i klassrummet. När Karina tar upp likheter mellan 

nutida islamofobi och mellankrigstidens antisemitism är det ett exempel på hur den 

egna tidens nyhetsflöde och debatt färgar diskussionerna i klassrummet. Ännu 

tydligare blir förbindelsen mellan nu och då under den lektion då Caroline 

                                                      
912 Jfr Jansson (2000) s. 15; Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 82ff, 281f; Ingemansson (2010) s. 18ff.  
913 Ett tydligt exempel på det såg vi i dialogerna då klassfotot på pojken Adolf utmönstras. Att kraven 
på fakticitet i skildringar av det förflutna är viktigt för elever, även i rent fiktiva framställningar som 
spelfilmer, har också visats av Steven Dahl, se Dahl (2013) s. 148 och passim.  
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introducerar skrivningen. Lektionen handlar om Weimarrepublikens politiska 

instabilitet. Det är alltså nu eleverna för första gången stiftar bekantskap med den 

primära historiska fråga som Caroline formulerat. Utgångspunkten är från början mer 

allmän, i jämförelsen av mellankrigstidens ekonomiska historia och situationen i 

världen 80 år senare: 

Caroline: Folk i USA, dom har … man har levt i en högkonjunktur, man har levt över 

sina tillgångar, man har producerat alla dessa Fordbilar, masstillverkning vid löpande 

bandet och folk har konsumerat … och, lite grann som i dag, man har tagit väldigt 

mycket lån till låg ränta. [Härmar varningssignal] da-da!914  

I dialog med eleverna utvecklas denna varningssignal i en tidsöverskridande 

jämförelse av börskraschen på Wall Street och de konsekvenser den fick. Likheterna 

mellan situationen i 2000-talets första decennium och det glada 20-talet gäller inte 

bara orsakerna utan också de följder som kan kännas igen i den egna tidens 

nyhetsrubriker. Inlevelsen med mikronarrationer understöder den tematiska 

närheten, vi befinner oss i ett slags dubbelexponerat nu: 

Caroline: 1929 då, då får vi det som kallas för kraschen på Wall Street, som kommer 

att inleda den stora 30-talsdepressionen. Helt plötsligt så faller aktiekurserna, folk har 

lånat pengar och köpt aktier för, då kan man tänka sig själv, då är man ju ruinerad, eller 

hur? Dels har jag använt alla mina besparingar, så har jag kanske lånat pengar också. 

Det blir massor med företag som går i konkurs. Man sparkar människor, och då, och då 

blir konsumtionen mindre och ändå fler företag går i konkurs. Och man får alltså en 

massarbetslöshet utan dess like och det är det här som man kallar 30-

talsdepressionen.  

Beskrivningen tar fasta på att det inte bara är arbetare, direkt sysselsatta i industrin 

som drabbas utan även den urbana medelklassen genom förlusten av besparingar. 

Det plötsliga och oväntade fallet från en relativt uppburen position är ett ledmotiv, 

först i bildlig sedan i bokstavlig bemärkelse: 

Caroline: Jag vet inte om ni har sett, annars så finns det ju berömda bilder med dom 
här långa, långa, långa köerna i USA med arbetslösa människor som står och väntar 
på att få en tallrik soppa. Och, eller nån typ av nödhjälp i alla fall. Och ofta, det som är 
så bisarrt, det är människor som står där, dom ser väldigt … propra ut, alltså det … 
eh… väl den dagens mode också men det är också väldigt många kontorsanställda 
liksom som har… det är män i överrockar och hattar och slips och liksom som står i 
dom här köerna och alla, alltså, väldigt, väldigt många förlorar och det blir en riktigt, 
riktig kris. 
Anna: Var det inte otroligt mycket självmord då, just på Wall Street? Att folk hoppade ner 

från skyskraporna? 

Annas fråga är tvivelsutan ett tecken på att hon hört talas om börskraschen tidigare. 

Vandringslegenden om de många självmordshoppen från skyskraporna på Wall Street 

kan vara något hon fångat upp i vuxnas samtal, den förekommer inte i läromedlen 

                                                      
914 Ljudupptagning lektion 8, 2009-11-20. De följande transkriptionerna från samma lektion har samma 
källa.  
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eller i de tidigare lektionssamtalen. Men det kan också vara något hon snappat upp 

direkt ur nyhetsflödet denna höst. Att den plötsliga ekonomiska olyckan kan drabba 

också medlemmar i en oförberedd medelklass ökar kanske också möjligheterna att 

identifiera sig med dem som drabbas. 

Likheterna stannar inte vid den ekonomiska krisens utbrott i USA. Caroline styr in 

beskrivningen mot en mer generell bild, hur krisen spred sig till Europa och påverkade 

det politiska landskapet här; scenväxlingen är liksom i det tidigare snabb. Men 

tematiken blir också i detta sammanhang att krisen drabbar plötsligt och att den 

drabbar brett, i många befolkningsgrupper. Visserligen innebar demokratin i Tyskland 

splittring och motsättningar redan från början men en bit in på 1920-talet har det 

ändå uppstått en stabilitet. Det är när den kraftigt försämrade ekonomin återigen 

drabbar samhället som det politiska systemet blir lamslaget. De många partierna kan 

inte enas om någon väg framåt, motsättningarna och polariseringen ökar. På tavlan 

har Caroline nu ritat en skiss över den politiska vänster-högerskalan, där 

”kommunister” står längst till vänster och ”fascister” längst till höger. Återigen 

förstärker mikronarrationerna intrycket av temporal dubbelexponering, det är både 

30-tal och 00-tal:  

Caroline: Demokratiska partier dom ligger nu på nån slags … precis som i dag kanske 

lite grann på nån slags mittlinje, här mellan vänster och höger, och då får man ju i… 

perioder av kris då får man ju då att man … extremåsikterna växer,[förställer rösten] 

”nu måste vi göra nåt åt det här problemet”, nu måste det till radikala lösningar. Och det 

är här dom uppstår, [...] till exempel dom fascistiska partierna, vilket nazisterna är en 

del av. Och revolutionära kommunisterna på vänsterkanten. Och vad som kommer att 

hända i Tyskland det är att dom här, både kommunister och nazister dom kommer att 

vara ganska jämna under ett tag, jag menar dom, eller dom kommer att ha, båda dom 

ytterligheterna kommer att ha stöd av befolkningen och det är ju just att man [...] man 

misslyckas med att reda ut situationen, och det blir för, för krisartat. 

Här finns, även om det aldrig blir föremål för någon ”rättegångsförhandling”, en 

tendens att göra ”folket” till medagerande och medskyldig till den olycka som skapas, 

framför allt genom sin dragning till enkla lösningar på svåra problem. Den 

demokratiska krisen är också en kris som orsakas av människors bristande politiska 

intresse. I städerna har man förvisso utvecklat ett modernt och liberalt sätt att leva, 

inte minst vad gäller kvinnors rättigheter. Caroline berättar att på bilder från Tyskland, 

framför allt från Berlin, före krisen bryter ut, i återhämtningsfasen mellan 1924 och 

1928, ser man människor som är lyckligt ovetande om de problem som närmar sig. 

Det är som om det obekymrade levernet i sig utgör en risk för den framtid som vi i 

eftervärlden vet, väntar dem:  

Caroline: ... när man tänker Weimarrepubliken, vad är det som händer, när man ser 

dom här fina bilderna från Berlin när folk sitter på fik och … klubbar är öppnar och det 

ser ganska lyckligt ut liksom, det är den här perioden, -24 till -28. 
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Det är detta, den plötsliga och oväntade krisen, det bristande samhällsengagemanget 

och den snabba politiska polariseringen som blir den samlade bakgrundsteckningen 

för den primära historiska frågan, en varningssignal som är tillämplig över tid och rum, 

även i dagens Sverige. Jämförelsen måste emellertid förankras tydligare i klassen. 

Först nu blir frågan om explicit jämförelse mellan Weimarrepublikens sista år och 

Sverige av i dag möjlig att göra: 

Caroline: … man skulle kunna … om man var riktigt, om man hade lite fantasi, skulle 

man kunna tänka sig att det finns en likhet, eller har funnits i alla fall med, med vår tid, 

kanske, vad skulle det kunna … jag tänker på kanske?  Vad skulle det kunna vara? 

Vad hade vi förra året, som vi pratade jättemycket om, och nu är det…?  

Felix  [tyst]: Finanskrisen. 

Anna [och Karina(?), högre]: Finanskrisen! 

Caroline: Finanskrisen. Vad pratar man om nu när man läser om … rädda för… tänk 

om kommer in i riksdan? 

Anna: Sverigedemokraterna. 

Caroline: Sverigedemokraterna. Och det är ju en polarisering, jag säger inte att dom är 

nazister … kanske … [skratt som flera elever instämmer i] men dom är ändå en 

polarisering, eller hur? Varför, varför händer det just nu? Ska vi hålla koll på dom där 

frågorna, parallellt? 

Lisa: Ja! 

Caroline: Så kan vi se liksom hur… för jag tänker, vi tar det ju väldigt för givet på nåt 

sätt, vårt, vårt system, vårt samhälle, och så, men det kanske vi inte ska göra, och så 

tänker jag också att vi är så slöa i dag, det här med att vi ändå, att vi har en… 

demokrati men vi låter ändå människor sköta saker och ting åt oss, att människor är 

ganska ointresserade av vad som händer, sätter sig inte in i politiska frågor, och 

utnyttjar inte dom möjligheter man skulle kunna ha. 

Dialogen är visserligen hårt styrd, och det vi ser verkar vara ett typiskt exempel på vad 

som skulle kunna kallas ”lärarlotsning” mot ett förväntat svar.915 Men Lisas respons 

kommer snabbt och distinkt och visar att hon delar sin lärares intresse för samtidens 

frågor.916 Hennes och flera av hennes kamraters engagemang är knappast spelat. 

Snarare speglar det hur väl förankrad undervisningsberättelsen är i den samtida 

historiekulturen. När det man talar om i skolan också tillhör sådant som diskuteras av 

föräldrar eller massmedia, ökar helt enkelt engagemanget.917  

Undervisningsberättelsen som ett kollektivt memorerande kring demokrati  

Om det finns ett samlat budskap i undervisningsberättelsen befinner det sig alltså här, 

i den varnande jämförelsen mellan nuet och det som skedde i Weimarrepubliken. Det 

utgör också en rimlig förklaring till att berättelsen om första världskriget blir mindre 

betydelsefull. Kriget framstår först och främst som en nödvändig men tragisk 

                                                      
915 Jfr Sahlström (2008) s. 33; Friberg (2017) s. 55–62.  
916 Lisas och några av hennes klasskamraters intresse för samtidsfrågor framgick också av 
gruppintervjun. Ljudupptagning elevintervju 2B, 2009-11-23. Se kapitel 5, s. 163–166.  
917 Jfr Barton (2009). 
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bakgrundsteckning, en startpunkt för katastrofernas århundrade, där saker och ting 

hände utanför människors kontroll. Under mellankrigstiden hade människor genom 

demokratin ändå en chans att påverka skedet. Att undervisningen ska ge eleverna 

redskap att använda historiska kunskaper som ett varnande förebud kan också tolkas 

som en tillämpning av styrdokumentens skrivningar som på så sätt kan tänkas verka 

som en dold röst bland klassrummets mer artikulerade: 

De demokratiska värdena är inte en gång för alla givna. Samhällets medborgare måste 
tillsammans tolka, förankra, försvara och ständigt utveckla demokratin.918 

Det är alltså som ett samhälleligt forum för röster i och utanför klassrummet som 

undervisningsberättelsen om första världskriget och mellankrigstiden i klass 9x 

formas till vad jag tolkar som ett meningsfullt, pågående kollektivt memorerande.  

 

҉ 

De många rösternas berättelse  – en sammanfattande resultatdiskussion 

Hur kan klassens undervisningsberättelse om första världskriget och mellankrigstiden 

förstås som en helhet? Och kan en sådan helhetsanalys ge plats för såväl berättare, 

uttrycksformer som budskap? I det här kapitlet har dessa frågor undersökts med syfte 

att utforska historisk meningskonstruktion på en mer övergripande nivå än i de 

tidigare empiriska kapitlen. Här har jag framför allt sökt utröna om det finns en 

undervisningsberättelsens sensmoral och hur den i så fall kommer till uttryck genom 

de många röster som är möjliga att lyssna till under lektionerna. I resultatdiskussionen 

fokuserar jag de upptäckta sambanden mellan å ena sidan undervisningsberättelsens 

berättare och å den andra sidan berättelsens uttrycksformer, intrig och sensmoral.919  

En gemensamt gestaltad exempelberättelse med överenskommen trovärdighet  

Aktiviteten att framställa en funktionell berättelse erbjuder eleverna i klass 9x en 

möjlighet att gestalta och delta i ett pågående kollektivt memorerande om det ”korta” 

1900-talets två första decennier. För en del av klassens elever är detta med säkerhet 

ingen nyhet. De har genom tidigare deltagande i andra historiekulturella yttringar 

redan skolats in i och har sedan förut erfarenheter av det samhälleliga samtalet om 

vad som hände och varför och hur det ska värderas – inte minst i dialog med föräldrar 

eller andra vuxna. Men för flera av eleverna medför innehållet i höstens 

historieundervisning uppenbarligen överraskningar och för de allra flesta är det 

                                                      
918 Lpo 94/00/so, s. 67. 
919 Jfr Fludernik (2009) s. 4f.  
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troligen första gången man får chansen att ta ett samlat grepp om en 

händelseutveckling som man visserligen hört talas om förr, men där många detaljer 

och samband är okända. Läromedlen och klassrumssamtalen blir därför resurser i en 

tolkningsgemenskap i vilken man kan skaffa sig eller fördjupa kunskaper om det 

historiska innehållet.920 Men klassrummet blir också en arena där eleverna tränar på 

att använda sina kunskaper, avge värdeomdömen och att bruka historiska narrativ i 

ett prövande och orienterande samtidsintresse. Till undervisningsberättelsen fogas 

också elevers egna erfarenheter från livsvärlden i form av hörsägner och upplevelser 

från massmedia. Det handlar om faktiska kunskaper, om vandringslegender men 

också om elevers förslag till och försök med olika kausala resonemang. 

Undervisningsberättelsen kan därför ses som ett resultat av många olika inspel. Det 

handlar inte bara om vad som sägs och vad de enskilda texterna behandlar utan också 

om hur texter och budskap tolkas.921  

Undersökningen visar hur innehållet långsamt formas till en varnande 

exempelberättelse om demokratins värden. Framställningen kan förstås som ett 

samspel mellan två tankebegrepp som omväxlande fokuseras på lektionerna. Det ena 

gäller tankebegreppet den ”etiska dimensionen” som kommer till uttryck då lärare, 

läromedel eller elever reagerar på eller värderar det förflutna med sin egen samtids 

värderingar som måttstock. Det andra tankebegreppet, ”historisk 

empati/perspektivtagande”, består i försöken att förstå hur människor tänkte förr, 

och att den tidens föreställningsvärldar inte måste överensstämma med den egna 

tidens.922 Jämförelser mellan vad som hände under mellankrigstiden med det som 

händer nu förmedlar därmed undervisningberättelsens grundläggande budskap om 

att demokratin inte kan tas för given. Att i tider av kris hålla fast vid demokratins 

principer och att inte låta sig lockas av ytterlighetspartier är en särskilt tydlig del av 

detta budskap, förmedlad av styrdokument, läromedel och lärarföredrag, men också 

av elevernas egna tillägg och tolkningar.  

En komplicerad balansgång mellan empirisk och normativ giltighet 

Utrymmet mellan tidlös värdeförmedling och historism utgör ett klassiskt 

historiografiskt spänningsfält och är något som upprepat och intensivt lett till debatt 

om historieskrivning både i och utanför den akademiska historievetenskapen. 

                                                      
920 Jfr Levstik & Barton (2008).  
921 Som Levstik & Barton a.a. s. 111f visat är elevernas medverkan och förförståelse en ofta förbisedd 
del i historiedidaktiska undersökningar.  
922 Jfr Seixas & Morton (2013) s. 136–147; 170–183. Båda tankebegreppen är, som nämnts tidigare, 
också representerade i de aktuella styrdokumentens formuleringar, se Lpo 94/00/hi, s. 76–80; Lpo 
94/00/so, s. 65–70. 
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Debatten visar att förmågan att balansera dessa motpoler också för vetenskapen 

innebär stora utmaningar.923  

Enligt Rüsen råder i princip (men inte i kvalitativ omfattning) samma krav i 

vardagslivets resonerande om det förflutna som i historisk vetenskap. Det man talar 

om måste motsvara ett faktiskt förflutet, vara tolkat på ett rimligt sätt och vara 

framställt så att innehållet går att ta ställning till. En historisk berättelse är ”narrativt 

trovärdig” om den lyckas förena en ”empirisk trovärdighet” med en ”normativ”. 

Berättelser som enbart förmedlar historiska ”fakta” saknar normativ trovärdighet och 

berättelser som enbart förmedlar värderingar saknar empirisk.924 Agnes Heller 

beskriver på ett liknande sätt att kraven på belägg för historiska berättelser kan antas 

vara en kulturellt överförd och basal funktion i allt historiskt berättande. Alla 

framställningar om det förflutna – även i vardagen – har som funktion att ge svar på 

frågor om vad som hände, varför det hände och hur det berättade kan ge orientering 

i den egna tiden. En grundläggande förutsättning för denna funktion är berättelsens 

sanningshalt. Att beläggskriterier för och bedömning av sanning har skiftat över tid 

och varit olika i olika situationer minskar inte kraven på att sträva efter att leva upp 

till denna grundläggande regel.925 

I undervisningsberättelsen gestaltar lärare, läromedel och elever en historia som har 

sanningsanspråket som ledstjärna och utgångspunkt, trots att en utomstående och 

kritisk granskare säkert kan hitta sakuppgifter och perspektiv som hör till 

överdrifternas, vandringslegendernas eller missuppfattningarnas domän. Att det 

både i läromedel och i muntlig interaktion finns inslag som blandar fakta med rent 

fiktiva element minskar inte heller värdet av denna utgångspunkt. Visserligen tycks 

vissa skildringar i såväl läromedel som klassrumssamtal tangera både den empiriska 

och normativa trovärdighetens gränser. Men samtidigt har vi kunnat se hur Caroline, 

och i några fall också eleverna, återkommande uppmärksammar brister och att de 

därmed tillsammans kan föra framställningen tillbaka mot vad som kan beskrivas som 

undervisningsberättelsens narrativt giltiga huvudspår. Här spelar det jag benämnt 

historieundervisningens ”verklighetskontrakt” en avgörande roll. För eleverna 

framstår det alltså som viktigt att berättelsen har en empirisk trovärdighet men också 

att den är ”sann” i förhållande till de värden om mänskliga rättigheter som man utgår 

från. Så till vida framstår alltså undervisningsberättelsen som narrativt trovärdig ur de 

                                                      
923 Iggers ((2005 [1997]) s. 1–19; Wiklund(2013) s. 114–119; Lindberg (2012) s. 18–24.  
924 Rüsen (2004) s. 65–70. 
925 Heller (1984) s. 51–71.  
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berättandes eget perspektiv. Att det upprepat och uttalat finns inslag av en kritisk 

blick på egna och andras gestaltningar bidrar till denna slutsats.  

En visuellt buren och starkt förenklad framställning som prioriterar värderingar  

Stora delar av undervisningsberättelsen innefattar snabba klipp mellan olika ”scener”, 

inte bara i undervisningsfilmen utan också i Carolines föredrag, i elevers kommentarer 

och i läromedlens framställningar. Framställningarnas förkortade och komprimerade 

stil kan med säkerhet förklaras med att det är ont om både tids- och textutrymme för 

undervisningsberättelsen. Det är mycket man ska hinna avhandla på de 16 lektionerna 

under hösten. När det blir extra ont om tid används en stark koncentration av 

narrativa förkortningar och berättelsens omfång skärs ned; det spanska 

inbördeskriget försvann exempelvis ur berättelsen till följd av några inställda 

lektioner.  

De visuella dragen och de snabba klippen har troligen fler orsaker. Att låta för många 

aktörer och händelser framträda gör det svårt att upprätthålla en röd tråd i 

berättelsens intrig, särskilt för den som inte känner till händelseförloppet sedan 

tidigare. Överblicken kräver en förmåga att kunna lämna detaljerna och att hålla sig 

till olika huvuddrag.926 Det är känt i tidigare historiedidaktisk forskning att elever 

tillämpar olika strategier av ”narrativa förenklingar” då de möter komplicerade 

händelseförlopp i historieundervisningen. En sådan strategi är att sammanföra 

händelser från olika förlopp i ett och samma. Att tillskriva en ledande aktör betydelser 

för skeenden som egentligen ligger utanför den tid och det rum där hen verkade är 

en annan sådan strategi. Ytterligare ett sätt att förenkla berättelser är att uppfatta 

skedet som mer monokausalt än det var. En tematiskt framställd historia, exempelvis 

i form av jämförelser över tid och rum, berättas sålunda hellre i en pseudo-kronologisk 

ordning så att den ena händelsen verkar följa logiskt på den andra, trots att så inte 

behöver vara fallet.927 

Narrativa förenklingar i läromedlen  

I undervisningsberättelsens läromedelstexter kan vi se flera förenklande ansatser. En 

sådan är att dra samman berättelsen så att skildringen av 20-talskrisen (som förde 

fascisterna till makten) tycks kunna sammanfalla med 30-talskrisen (som ledde till 

nazismen). ”Krisen” får en benägenhet att framstå som en och samma. Detta är något 

som framträder särskilt tydligt i den citerade läromedelstexten om ”den lille mannen” 

                                                      
926 Jfr Fludernik (2009).  
927 Barton (2008b) s. 197–199. Anna-Karin Stymne har visat hur elever i historieundervisning skapar en 
form av egenförstådd begriplighet av ett komplicerat händelseförlopp i vad hon kallar elevens ”gömda” 
världar, se Stymne (2017) s. 293f, 306f.   
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som ett kollektivsubjekt för de arbetslösa i Europa. Ett annat exempel är den 

analyserade textens fokusering på Hitlers talekonst som en närmast monokausal 

förklaring till maktövertagandet. Det intressanta är här – precis som i fallet med det 

personifierade språkbruket som undersöktes i det förra kapitlet –att de är hämtade 

från filmen och läromedlen. När elever ger uttryck för den här typen av förenklingar 

kan det med andra ord bero på att de redan har mött dessa i sina läromedel.928  

En ny slags visuell litteratur speglar en ny medial verklighet?  

Det ligger utanför den här avhandlingens möjligheter att svara på om de många 

bildmässiga och snabba ”klippen” mellan scener i undervisningsberättelsen är en följd 

av läromedlens framställningar eller om läromedlens framställningar är en följd av 

författarnas kunskaper om elevers narrativa förenklingar av komplicerade intriger. 

Klart är att alla läromedel som klass 9x använder har producerats under 1990-talet 

eller under 2000-talets första decennium. För svenska historieläroböcker 

producerade vid denna tidpunkt har Niklas Ammert iakttagit som ett typiskt drag att 

texterna innehåller vad han kallar ”snapshots”, med korta bildmässiga nedslag ”in 

medias res”, så som vi såg i texterna om de tyska och italienska diktatorerna. En trolig 

orsak är enligt Ammert läromedlens anpassning till en ny tids mediala förmedling där 

upplevelser ”blir ett värde i sig” och där ”nuet” blir en referens som kan förklara det 

förflutna.929  

Kulturhistorikern Wulf Kansteiner menar att människor sedan slutet av 1900-talet 

relaterar till det förflutna i första hand genom visuella medier och i andra hand till det 

skrivna och talade ordet och att detta leder till att också historieundervisningen ställs 

inför nya utmaningar.930 Andra forskare beskriver den historiekulturella utvecklingen 

i termer av ”the iconic turn”.931 När läromedel, lärare och elever i klass 9x genomför 

aktiviteten att framställa historiska berättelser som en halvt dramatiserad 

framställning, där de lånar ut sina röster i kort-korta reenactments och använder 

mikronarrationernas snabbreferenser till ett imaginärt förflutet kan det alltså vara ett 

tecken i tiden. Påverkan från de nya medierna kan tänkbart i linje med Kansteiners 

resonemang ge företräde för sådant som handlar om snabbt förmedlade upplevelser 

och visuella sätt att tänka. När eleverna i klass 9x kommunicerar med sin lärare ligger 

visserligen en tyngdpunkt på texter och läsning, men texterna är anpassade till det 

nya och mer bildmässiga i samtiden.  

                                                      
928 Jfr resultaten i Wendell (2017). Jag återkommer till denna undersökning i nästa kapitel.  
929 Ammert (2008) s. 115.  
930 Kansteiner (2017) s. 169–186. 
931 Landsberg (2003) s. 164ff; Jensen(2014) s. 169–189; Rüsen (2015) s. 74f.  
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Undervisningsberättelsens generaliserande karaktär: värderingen kommer först 

Undervisningsberättelsen om Weimarrepublikens undergång tycks kunna fungera 

som en varningssignal  för vad som kan hända om ”vi” idag inte är vaksamma.  Detta 

sätt att värdera skedet kan förstås mot bakgrund av en större historiekulturell 

kontext. Denna omfattar inte enbart Sverige i stunden, just under finanskrisen,  utan 

motsvarar också en globaliserande trend i den internationella historiekulturen kring 

naziregimen och dess etablerande.932 Ett med undervisningsberättelsen samtida och 

aktuellt exempel på detta är den hösten 2009 till svenska översatta 

populärvetenskapliga boken Weimartyskland: löfte och tragedi skriven av den 

amerikanske historikern Eric D. Weitz. I den skriver Weitz: 

Weimartyskland frammanar skräckbilden av vad som kan ske när en samsyn om den 
framtida samhällsutvecklingen helt saknas […]. Weimarrepubliken är ett varnande exempel 
eftersom vi alla vet hur det slutade: med nazisternas maktövertagande.933 

Undervisningsberättelsen om första världskriget och mellankrigstiden i klass 9x kan 

sålunda tolkas som en iscensättning av ett budskap med förankring i en transnationell 

historiekulturell kontext. I många skolor i en betydande del av världen pågår sannolikt 

en undervisning som i dessa avseenden har stora likheter med den vi sett i 

klassrummet på Storstadsskolan. Att en undervisningsfilm om livet i Tysklands 30-tal 

produceras i Australien och distribueras och visas i ett klassrum i Sverige är ett tecken 

på denna globaliserande tendens i skolundervisning kring 1900-talets historia. 

Berättelsen förenklas och renodlas till några få perspektiv så att den kan passa in i och 

få denna moraliskt färgade och varnande effekt på fler ställen. De kognitiva 

dimensionerna blir av dessa skäl också underordnade de värdeförmedlande. 

Undervisningsberättelsen förstådd som en del av ett sådant – åtminstone i 

”västvärlden” –  kollektivt memorerande gör innehållets generaliserande karaktär än 

mer begripligt. Det är inte meningen att elever ska bli experter på första världskrigets 

eller mellankrigstidens händelseförlopp – de ska ges en introduktion i dessa pågående 

och ideologibärande kollektiva tolkningsprocesser. Även på många andra sätt kan 

berättelsens koncentration till ett fåtal händelser och reduktionen av 

händelseförloppens komplexitet ses som ett belägg för att intrigen blir underordnad 

sensmoralen. Den värdemässiga poängen blir viktigare att lyfta fram än nyanseringen. 

Om ett komplext skede kan sammanfattas i ett mikronarrativt framställt 

inifrånperspektiv kan sensmoralen belysas i stället för att utredas. 

Det samlade intrycket är att eleverna varken avvisar intrig eller sensmoral, men att de 

i lägre grad än vad som var fallet i de två föregående aktiviteterna (att erfara och tolka) 

                                                      
932 Assmann (2010). 
933 Weitz (2009) s. 8. Boken förkom också i kontextkapitlet, se s. 121. 
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påverkar inriktningen på aktiviteten att framställa funktionella historiska berättelser. 

Eleverna är i allra högsta grad medkonstruktörer och medberättare i de narrativ som 

skapas på lektioner men berättelsens grundläggande konstruktion ligger utanför 

deras inflytande. Läroplanens och kursplanens gränser och expertberättelserna styr i 

stor utsträckning vad som avhandlas och hur. Eleverna är inbjudna att delta i ett 

gemensamt minnesarbete och deras insatser är efterfrågade. Inget i materialet tyder 

emellertid på att någon av eleverna kan påverka undervisningsberättelsens i 

klassrummet gemensamt gestaltade och framförda intrig. Än mindre dess budskap. 

Den globaliserande berättelsens möte med en nationell ”berättelsestrategi”   

Historikern Kim Salomon har beskrivit olika bearbetningar av och kommunikationer 

om ”katastrofernas århundrade” som en avläsbar historiekulturell 

förändringsprocess. Olika aspekter av händelserna har fått varierande tyngd och 

betydelse vid olika tidpunkter och sammanhang. Det har gett upphov till skiftande 

minnespraktiker på skilda platser i världen. Allt detta medför att bearbetande och 

framställningar av 1900-talshistoria är något som i historiekulturen i huvudsak har 

genomförts utanför yrkeshistorikernas krets och med starkt skiftande 

”berättelsestrategier”:  

Fortfarande [i början på 2000-talet] är 1900-talets krig och katastrofer inhägnade av olika 
berättelser som i viss mån pekar åt skilda håll. Berättelsestrategierna varierar och inkluderar 
allt från normalisering, nationalisering, historisering, banalisering och trivialisering till 
moralisering, ironisering och globalisering.934 

Den globaliserande strategin – att skapa en generell bild av det förflutna som en 

varningsberättelse – har vi mött som den dominerande och meningsskapande i 

klassrummet hos klass 9x. Men vi har också sett inslag av sådant som troligen kan 

beskrivas med flera, kanske de flesta av de andra strategierna. I synnerhet gäller det 

skildringen av mellankrigstidens diktatorer, där såväl ironiska som moraliserande drag 

får sällskap av sådant som framstår som banaliserande eller normaliserande. I form 

av metodisk nationalism har vi i hög grad mött den nationaliserande strategin i det 

föregående. Mycket handlar om förhållanden som växer fram inom och mellan olika 

stater. I det förra kapitlet blev vi varse hur sådana strategier gav upphov till både 

etatism och etnifiering i orsaksresonemangen.  

När det gäller en mer identitetsskapande, svensk aspekt av en nationaliserande 

”berättelsestrategi”, en historia som kan säga något om vilka ”vi” är i förhållande till 

andra nationer är tecknen mera osäkra i det vi hittills sett. Både i det här i och de 

tidigare kapitlen har vi mött en berättelse där de svenska perspektiven stått långt 

                                                      
934 Salomon (2009) s. 108.  
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utanför berättelsen. Varken neutraliteten under första världskriget eller utvecklingen 

i Sverige under mellankrigstiden har berörts mer än flyktigt. Berättelsen om första 

världskriget och mellankrigstiden är en berättelse som konsekvent har utspelat sig på 

distans, framför allt på västfronten och i Tyskland, och när det gäller mellankrigstiden 

även i Italien. När nu eleverna ställs inför skrivningsuppgiften att jämföra utvecklingen 

i Sverige hösten 2009 med den som skedde i mellankrigstidens Tyskland blir den 

främsta utgångspunkten undervisningsberättelsens allmänna och generaliserade bild 

av naziregimens maktövertagande. 

I nästa kapitel undersöker jag hur eleverna använder sensmoralen i höstterminens 

undervisningsberättelse i aktiviteten att orientera sig. Här blir den nationella 

utgångspunkten betonad genom den jämförande frågan. Hur en allmänt hållen och 

globaliserande berättelse kan fungera i förhållande till en nationaliserande svensk 

”berättelsestrategi” blir alltså en av huvuduppgifterna att utforska i avhandlingens 

sista empiriska kapitel. Att flera av eleverna tycks vara väl införstådda med idén att 

använda undervisningsberättelsen i ett samtids- och framtidsorienterande syfte står 

redan klart.  

 

 

҉ 
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9. Inte ”här som då. Att orientera sig mot framtiden på en 

skrivning i historia  

 

Figur 9.1 Kapitlets huvudfokus i förhållande till den teoretiska analysmodellen 

En undervisningsberättelsens sensmoral utkristalliserades i det förra kapitlet. Första 

världskrigets och mellankrigstidens historia blir i klass 9x en berättelse som kulminerar 

i Weimarrepublikens undergång förstådd som ett resultat av människors bristande 

förmåga att skydda demokratins värden i en tid av kris. I det här kapitlet undersöks 

klassens arbete med aktiviteten att orientera sig mot framtiden. En grundläggande 

fråga är om och i så fall hur de kan använda denna sensmoral i sina svar på terminens 

slutskrivning i historia. Utgångspunkten är den primära historiska fråga som läraren 

vill att eleverna ska diskutera på skrivningen: finns det en risk att det samtida Sverige, 

så som situationen ser ut hösten 2009, inom en framtid löper risk att få en liknande 

utveckling som den, som drabbade Tyskland på 1930-talet?  

En förutsättning för aktiviteten att svara på primära historiska frågor är förmågan att 

uppfatta och bedöma förändringar i form av ”tidslig alteritet”. Det innebär enligt den 

teoretiska modellen att det förflutna och framtiden just genom sin ”annorlundahet” 

förstås som åtskilda från nuet.935 Forskningsfrågorna handlar om att undersöka den 

tidsliga alteritetens mönster i elevsvaren: hur jämförs mellankrigstidens diktaturer i 

Italien och Tyskland? Hur hanterar eleverna jämförelserna mellan Sverige 2009 och 

Weimarrepublikens Tyskland? Vilka mönster framträder i deras historiska bilder av 

Sverige? Vilken slags samtids- och framtidsorienterande handlingsberedskap ger 

elever uttryck för inom av ramen för skrivningen? En viktig uppgift är fortsatt att 

undersöka hur undervisningens ramvillkor påverkar aktiviteten.  

                                                      
935 Rüsen (2004) s. 120ff.  
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Att skriva historisk framtid i årskurs 9 – den tidsliga orienteringens gränser  

Att ge eleverna möjligheter att använda sina kunskaper om det förflutna i syfte att 

orientera sig mot framtiden framstår som en kärna i historiemedvetandeutvecklande 

historieundervisning. En sådan tanke motsvarar också framskrivna och övergripande 

målsättningar, inte bara i kursplanen i historia, utan också i den SO-gemensamma 

ämneskursplanen och i ett par av läroplanens centrala formuleringar, så som de ser 

ut i det svenska grundskolsystemet hösten 2009.936 Men hur går det till när elever 

använder sina kunskaper om det förflutna i ett framtidsorienterande syfte och hur ska 

de kunna redovisa dessa? 

Att eleverna i klass 9x av sin lärare har presenterats idén om att låta 

undervisningsberättelsen om Weimarrepubliken bilda underlag för en primär 

historisk fråga är inte samma sak som att de vill och kan besvara den. Vi har visserligen 

redan i det förra kapitlet sett att eleverna verkar acceptera idén så som den utformats 

i en skrivningsuppgift. Intervjumaterialet och elevenkäterna visar också att elever 

själva visar intresse för att använda kunskaper om det förflutna med en orienterande 

avsikt. Jämförelser mellan dagens Sverige och 1930-talets Tysklands är det emellertid 

ingen av dem som gör spontant under den tid då jag följer klassen och det är därför 

osäkert hur stor beredskapen är för att lösa just den efterfrågade uppgiften. Med 

tanke på hur litet utrymme svensk historia fått på lektionerna denna termin kan man 

också ställa sig frågande till med vilka medel de ska kunna utföra den.  

Innan vi ger oss i kast med dessa frågor är det viktigt att återigen reflektera över de 

institutionella ramarnas betydelse för aktiviteten. Även om elever visar intresse för 

primära historiska frågor är den nära och omedelbara framtiden med gymnasievalet 

för många av dem sannolikt en väsentligare och mer överhängande fråga: i 

pedagogisk bedömningsforskning har betygen också beskrivits som skolans 

”hårdvaluta”.937 Vetskapen om att skolarbetet innefattar olika former av krav som ska 

bedömas kvalitativt är något som på djupet påverkar både elever och lärare och 

därmed hela verksamheten oavsett vilka mål som tillskrivs kunskaperna.938 Men 

problemet är egentligen vidare än så: skolan som ett särskilt verksamhetssystem skild 

från andra samhälleliga verksamheter tvingas alltid att i olika grad dekontextualisera 

kunskaper och sedan rekontextualisera dem i ett annat och nytt sammanhang som är 

giltigt för skolan. Kunskaper i och utanför klassrumsdörren ser därför alltid olika ut, 

oavsett om skoluppgiften kan anses vara autentisk i den mening att den påminner om 

                                                      
936 Se kapitel 5, s. 132–134.  
937 Carlgren (2011) s. 50f.  
938 Ziehe (2007[1986]) s. 185–203. Jfr Biesta (2011) s. 24ff och Levstik (2008c) s. 40ff.  
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sådant som sker i samhället i stort.939 För historieämnet innebär detta att förhållandet 

mellan de historiebruk som blir möjliga innanför klassrumsdörren har andra 

begränsningar än de som gäller i samhället i stort.940 Förutom att vara delar av en 

historisk och historiekulturell kontext som påverkar strukturellt och anonymt 

formuleras lärares uppgifter alltså inte fritt, utan i förhållande till de formella och 

informella ramar och regler som gäller vid en specifik tidpunkt. Elevernas svar är inte 

heller fria utan sker i en anpassning till denna situation.941  

Kapitlet innehåller tre empiriska avsnitt. Det första består av täta beskrivningar med 

utgångspunkt i förberedelserna och genomförandet av klassens slutskrivning. Här 

fokuseras det som handlar om tidslig alteritet i allmänhet, men framför allt hur 

utvecklingen i Sverige 2009 kan jämföras med den som var i Tyskland på 1930-talet. I 

det andra och tredje avsnittet analyseras elevsvar på denna skrivning, först vad gäller 

svar på skrivningsfrågorna om fascismens Italien och nazismens Tyskland och till slut 

vad gäller den uppgift som har tolkats som en primär historisk fråga. Varje avsnitt 

sammanfattas kortfattat innan kapitlet i sin helhet i likhet med de föregående kapitlen 

summeras i en resultatdiskussion. 

” ... den här perioden i Tyskland [...] det är ju vår huvudgrej” 

Det är fredag förmiddag den 4 december 2009. När eleverna i klass 9x gör entré 

genom den öppna klassrumsdörren står Caroline vänd mot whiteboardtavlan, 

upptagen med att hastigt skriva anteckningar inför sin sista lektion i historia med 

klassen denna termin. Hon har nyss avslutat en svensklektion med en av sina klasser i 

årskurs 8. Nu avbryts hon i antecknandet på tavlan av en elev från den klassen. Han 

har dröjt sig kvar och vill veta hur skolprestationerna bedöms för närvarande: 

Elev i åk 8: Caroline! Var ligger jag [på] för betyg i typ svenska? 942 

Caroline vänder sig om och visar en anteckning som ligger på katedern men eleven 

blir antagligen lite osäker på vad det står och frågar högt:  

 Elev i åk 8: G+, var det, det?  

                                                      
939 Säljö (2000) s. 206–213. Jfr Carlgren (2011) s. 46–50.  
940 Jfr Clark (2008) s. 5f.  
941 Karlsson (2010) s. 86ff; Wertsch (2002) s. 67–86; Seixas (2018) s. 273–276. Pedagogen Gert Biesta 
(2011) s. 91 beskriver det som elevers ”representativa röster” i skolan. Elever talar inte i första hand 
med utgångspunkt i en individuell ståndpunkt utan som ”representanter för speciella gemenskaper, 
traditioner, diskurser [och] verksamheter.” 
942 Fältanteckningar och ljudupptagning lektion 13, 2009-12-04. Alla referat och transkriptioner från 
denna lektion har samma källor.  
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Caroline bekräftar tyst men eleven vill också veta hur han ”ligger” i SO-ämnena. 

Caroline ger besked på samma sätt, genom att visa en anteckning. Eleven säger inget 

mer och lämnar klassrummet och Caroline slutför tavelanteckningarna innan hon 

hälsar på eleverna i 9x. Det hela tar omkring fem minuter och under tiden stiger 

ljudvolymen i klassrummet. Många av eleverna talar om ett prov de ska ha i ett NO-

ämne senare samma eftermiddag. En del förhör varandra eller tittar i NO-boken efter 

svar på instuderingsfrågor. På Storstadsskolan märks det alltså allt tydligare för varje 

dag som går att terminen går mot sitt slut. I de två klassrum där 9x har sin 

historieundervisning har jag de senaste veckorna kunnat notera allt fler anteckningar 

på tavlan om prov och inlämningsuppgifter, också från andra lärare och riktade till 

andra klasser. För Caroline innebär de kommande tre veckorna en intensiv period med 

att sammanfatta omdömen om elevernas terminsprestationer i omkring 500 enskilda 

terminsbetyg. Bara i klass 9x blir det sammanlagt 120 betyg i de fyra SO-ämnena.943 

Ur elevperspektiv handlar det om betyg i 16 olika ämnen. 

”Orkar ni lyssna på mig en kvart eller nåt?” En sista genomgång före skrivningen 

Inledningen till lektionen i dag blir en slags lägesbeskrivning. Caroline är lite 

betänksam. De har inte riktigt kommit så långt som hon velat, bristen på tid är ett 

stort problem: 

Caroline: Men, alltså det som jag känner lite läskigt, det är ju… att jag tycker att, 

jag vet inte, jag tänker på allt jag missat, som jag inte sagt, som ni kanske inte 

haft nån möjlighet att ta reda på, men i så fall… får det ju vara liksom, vi har ju så 

jättebegränsad tid i skolan känns det som hela tiden, och då tänker jag som en 

tröst för mig själv…[…] att det viktigaste nästan, det är ju att man lär sig ändå en 

slags princip för hur man gör saker, hur man kan tänka … och sen kan man ju, 

nästa gång kan man ju använda det till ett helt annat ämnesområde, då vet man 

lite mer om hur man ska göra, förstår ni hur jag tänker? 

Det viktigaste är enligt Caroline alltså inte detaljerade historiska fakta, utan att 

eleverna trots allt har erbjudits en modell för ”hur man kan tänka” kring historia. Det 

är analysen som står i centrum, inte kännedom om händelserna i sig. Sådana 

kunskaper har de många möjligheter att inhämta senare: 

Caroline: Men historia är ett sånt gigantiskt ämne, man kan inte gå igenom 

allting, man kan inte dyka, djupdyka särskilt mycket heller, utan … man nosar lite 

grann och sen så blir man intresserad så tar man reda på grejer själv [...], Det är 

väl kanske mer systemet, på nåt sätt, som man kan … tillhanda[hålla] i skolan, 

sen så får ni läsa historia på universitetet, börja om på gymnasiet, med A-kursen, 

                                                      
943 Caroline undervisar i fem ämnen i fyra betygsgivande klasser denna termin, sjuorna har inga 
betyg enligt Lgr 94. Klass 9x har 30 elever, de andra klassernas elevantal är okänt för mig; men om 
de andra klasserna skulle ha lika många elever blev det totalt 520 betyg denna termin.  
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då börjar ni från början med … antiken, ni vet, och så blir det repetition på 

alltihopa.944 

Men omfattningen på skrivningen gör ändå en del av eleverna fortsatt oroliga. 

Johanna tycker att det är så många frågor att reda ut: ”Ska vi svara på alla dom 

frågorna på typ tre lektioner? Det kommer att bli IG av det här!” Caroline lugnar henne 

och de andra eleverna genom att ännu en gång säga att det inte behöver vara långa 

svar. I slutet av lektionen ska de gå igenom alla frågorna en sista gång. Nu måste de 

emellertid först hinna med en sista genomgång om Tyskland inför skrivningen.  

Som inledning till föredraget frågar Caroline eleverna om de orkar lyssna på henne 

”en kvart eller nåt?” Den här delen av lektionen blir visserligen betydligt längre en 

kvart, den pågår omkring 35 minuter, men den är inte heller en renodlad monolog: 

många av eleverna deltar precis som tidigare antingen genom egna frågor eller 

kommentarer eller genom att svara på frågor under föredragets gång.945  
 

 

 
Figur 9.2 Tavelanteckningar, lektion 13946  

Föredraget är uppbyggt med tavelanteckningarna som stöd, ungefär som vi sett under 

flera av de andra lektionerna. Här finns ett antal historiska innehållsbegrepp och 

narrativa förkortningar jämte ord som förmodligen är tänkta att ingå i planerade 

mikronarrationer kring nazismens maktsymboler. Men det finns också en nyhet i det 

att eleverna denna gång presenteras en tidsaxel och ett centralt placerat diagram på 

tavlan (figur 9.2). I början av föredraget förklarar Caroline tidslinjen och understryker 

                                                      
944 Ljudupptagning lektion 13, 2009-12-04. Alla andra transkriberade citat från lektion 13 i det här 
kapitlet har samma källa.  
945 Sammanlagt 23 av 28 närvarande elever yttrar sig minst en gång var under den här lektionen. 
Transkriptioner av ljudupptagning lektion 13, 2009-12-04.  
946 Transkription av foto 1, 2009-12-04. 
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vikten av det hon och eleverna ska uppmärksamma på den här lektionen. Hon 

förklarar att Tyskland under mellankrigstiden är klassens ”huvudgrej” i 

undervisningsberättelsen: 

Caroline: [...]  alltså om man ska försöka få ihop det här i tid, det är alltid jättebra att 

göra en liten tidslinje, och det har vi inte gjort. Och då kan man ju tänka sig då [...], den 

här perioden i Tyskland, för det är den vi är intresserade av nu [...] egentligen, eller hur, 

mest, det är ju vår huvudgrej, liksom. 

Att det är olika samband mellan ekonomi och politik som är det väsentliga framgår av 

diagrammet. I princip är det ingen nyhet på lektionen. Att nazisternas popularitet har 

att göra med arbetslösheten är ett påstående som eleverna mött flera gånger tidigare 

i undervisningsberättelsen.947 Vad som är nytt är att relationen mellan valframgångar 

och brist på jobb framstår som en exakt avbildning i diagrammet: 

Caroline: På den här axeln ser man antalet arbetslösa, en, två, tre, fyr, fem, sex 
miljoner [...], antalet arbetslösa i Tyskland, ser ni? [Pekar på tavlan] Sen så har ni 
årtal här och det är ju dom åren som nazisterna deltog i [valen]. [Staplarna visar] 
hur många mandat man får i parlamentet. 

Men när Caroline vill att eleverna ska dra slutsatser av framställningen går det trots 

allt lite trögt. Det är som om återgivandet av de exakta källuppgifterna i form av siffror 

och årtal ställer sig i vägen för den tänkta förståelsen: 

 
Caroline: 1928/1929 är det inte så många. 1930 så har man, får man 107 platser… 1932 

så är man uppe i 230 platser och 1933 så är det 288 platser. Då kan man ju se, liksom 

hur partiet växer… och så följer dom den här kurvan [pekar på arbetslöshetskurvan] och 

vad är det man kan dra för slutsatser av dom där två? [Ger ordet till Joachim]: 

Joachim: Att … då blir det, att eh… få se… att det… folk blir mer fattiga då, kanske … 

ansluter sig till nazisterna för att det ska bli bättre och… ekonomiskt … och så… ja. 

Caroline: Absolut. Det kan man göra. För vad är det man ser, rent konkret liksom, här?  

Joachim: Att folk liksom ansluter sig till nazisterna …  

Caroline: Beroende på …? Den där [pekar på arbetslöshetskurvan]. Som var…? 

Kommer du ihåg, det var arbetslösheten, eller hur?  

Joachim: Ja.  

Caroline: Ja. Eller hur? Så då kan man se ganska … det blir ett ganska konkret exempel, 

då på hur, ja, Saga? 

Saga: Jag vet inte, jag fatta inte, vad står det, till höger, vad var det för nåt? 

Caroline: Dom här staplarna? 

Saga: Nej, själva siffrorna.  

Caroline: Ja, det här är antalet miljoner arbetslösa… 

Saga: Nej, till höger! 

Caroline: Ja det här är antalet … platser i… mandat, i parlamentet, eller i … riksdan.   

Saga: Antalet platser i riksdagen? 

Caroline: Ja, precis. Och då kan man ju se att 1928, 29 då får man fortfarande ganska 

få röster, eller hur? Men sen så i och med att arbetslösheten ökar här [...] – det här är ju 

kraschen -29, [pekar på kurvan] då. 

 

                                                      
947 Ljudupptagningar lektion 8, 9, 10 och 11, 2009-11-20 --- 2009-11-27; Hildingson & Hildingson (2003) 
s. 487f; Bergqvist et al (1999) s. 37; Körner& Lagheim (1995) s. 196; Livet under Hitler (2006).  
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Joachims tvekan och Sagas frågor visar att diagrammets siffror inte riktigt verkar 

fungera som belägg för det påstående de mött redan tidigare. En svårighet är troligen 

bristen på jämförelsetal; hur stor andel av väljarna respektive arbetskraften de exakta 

siffrorna motsvarar är utelämnade både här och i de läromedel där uppgiften om de 

sex miljonerna arbetslösa nämnts. Det väsentliga för Caroline är emellertid att de 

båda diagrammen kan illustrera sambandet mellan ekonomi och politik och göra det 

visuellt. Det utgör ett förtydligande led i den komparationsmodell som hon flera 

lektioner använt för att få eleverna att se samband mellan ekonomiska och politiska 

kriser och som jag återkommer till lite längre fram i det här kapitlet. Ett väsentligt led 

i denna modell är att ”ytterlighetspartier” blir större i sämre tider då många är 

missnöjda och att detta i sig innebär en risk för ökad ”politisk polarisering” i samhället. 

Det är också detta element som blir den röda tråden i det fortsatta samtalet. Precis 

som hon sa i lektionens inledning är det modellen och sättet att tänka som Caroline 

är ute efter, inte de exakta uppgifterna:  

Caroline: Men i alla fall, vad jag ville visa var [...] att det finns … ett samband, eller 

hur? Mm? Och det kan vara lite intressant för oss att hålla i huvudet, för då tänker jag 

så här att också, det var ju ett annat parti som växte på ungefär samma sätt, vilket parti 

kan det ha varit, tror ni? Ja, Hampus? 

Hampus:  Eh… ja…  nu kanske jag, men, … kommunisterna.  

Caroline: Ja, absolut, alltså kommu… om man skulle, om man skulle ha gjort den här 

… eh… kurvan, staplarna över kommunistpartiet, då hade man, då hade man upptäckt 

att det hade sett ungefär likadant ut. [...] Och det är ju intressant att veta, det är ju dom 

här… två ... 

Hampus: Vänster- högerskalan! 

Caroline: ... ja ... Och då Magnus, varför blir det så här, nu ra? 

Magnus: Det blir…? 

Caroline: Ja, varför får, alltså varför blir det att… om vi tänker nu att vi hade byggt 

samma staplar för kommunistpartiet så hade dom följt det här, ganska så mycket [...]. 

Och då kan man tänka sig, varför blir det så, att dom här extrema … rörelserna växer 

liksom i… takt med den här kurvan? [Pekar på arbetslöshetslinjen, en stunds tystnad] 

Vad är det folk, liksom längtar efter?  

Magnus är fortfarande lite tveksam och hans svar blir allmänt hållet. Kanske tänker 

han att ett begrepp som kan täcka in de flesta behov i ett modernt samhälle kan 

fungera som förklarande element just därför att det är så allmängiltigt:  

Magnus: Välfärd.  

Caroline: Dom längtar efter välfärd, självklart. Och vad är det … varför går dom till dom 

här extremgrupperna, liksom, och letar efter den här välfärden, tro? 

Magnus: Eh… dom kanske tror att dom har nån lösning på det… 

Caroline: Det är dom som har lösningen. Men dom andra [partierna] har visat att dom 

klarar inte av att fixa dom här problemen och då söker man sig … då tänker, Magnus, 

har du nån känsla av att … man kan se såna tecken i dag, på att det skulle kunna… att 

såna saker skulle kunna hända, tänker du, tänker jag?  

Caroline förtydligar och lägger till i Magnus inlägg, det sker också en snabb och helt 

sömlös övergång från Tysklands 1930-tal till samtiden. Då Caroline frågar efter ”såna 
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tecken idag” blir Magnus återigen först svarslös. Kanske är det plötsliga hoppet i tid 

och rum som utgör det största hindret, men med lite hjälp från några av 

klasskamraterna förstår han snart vad som efterfrågas: 

Magnus: Menar du med… jag, vet inte…  

Caroline: Ja? Är det nåt, liksom som pekar på… att … det här är … inte lika extremt 

men att det finns tendenser… i samhället? 

Magnus: [eventuellt viskar någon till Magnus, det hörs svagt på  back-upinspelningen] 

Sverigedemokraterna?  

Caroline: Abs… absolut. För vad har man, vad har vi sett där att …? 

Magnus: [Svagt, lite svårt att höra först] Dom möjliggör ju att kommer in i [någon viskar 

”riksdan”] riksdan till exempel. 

Caroline: Absolut, alltså att vi har… uppenbarligen, det man brukar kalla för … 

extrempartiet, dom … vinner ju ganska mycket mark i Sverige, ja? [Ger ordet till Saga] 

Nu och då: en osäker samtid kopplas till det förflutnas fasor – fler förslag  

När Saga får ordet kommer hon emellertid inte att förbinda Weimarrepublikens kris 

till Sverige 2009 utan till rasism i dagens USA. Också där finns det anledning att göra 

jämförelser mellan en konfliktfylld och osäker samtid och det förflutnas fasor:  

Saga: Ja, eh… jag tänkte bara, vit makt i USA, dom är också så här … det är 

invandringens fel … som  judarnas …  

Caroline: Och var är, är… det man kallar det för… vad är det man söker för nånting, då 

när man ska skylla på nån?  

Saga:  Eh .. svart får eller?  

Caroline: Svart får ... eller syndabockar kan man ju säga också för problemen. 

Saga: Nej, men det var det jag tänkte säga. 

Talet om syndabockar är allmänt hållet och gör det möjligt att återigen byta tidrum, 

nu tillbaka till den samtida situationen i Sverige och den tidigare dialogen om 

Sverigedemokraterna:  

Caroline: Ja? [Ger ordet till Josefin som räckt upp handen] 

Josefin: Men jag tänkte… Sverigedemokraterna, dom har ju … eh… dom säger att det 

är invandrarna, att invandrarna tar … jobb. Och det kanske folk som blir arbetslösa 

[förvränger rösten lite] ”ja, men så måste det va!,  ja, det är deras fel, det är dom som 

liksom har…” 

Nora: Det är samma sak, det är skuldbeläggning. 

I det läget sammanför Caroline Sagas uppgifter om USA och vitmaktmiljöer med 

Josefins och Noras inlägg. Hon utgår från en aktuell uppgift i dagstidningarna:  

Caroline: Det är skuldbeläggning, och förenkling, man vill hitta en enkel lösning på ett 

problem liksom, ja och så det här, syndabock [...] och allt som händer, då är det väldigt 

lätt  att skylla på, för det är inte vi, liksom, det är dom andra [...]  jag läste nog i morse 
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nu, eller om det var igår morse, att dom här, hela vit makt-rörelsen, [ …]  att den växer 

hela tiden, men nu på ett annat sätt, än vad den gjorde kanske  på 80- och 90-talet. 948 

Tankesprången mellan olika tidrumsliga sammanhang sker ganska snabbt: från USA:s 

20-tal till Tysklands 30-tal, därifrån till den samtida situationen på båda sidor om 

Atlanten, med ytterligare ett hopp i tiden några decennier i Sverige. Ibland får 

dialogen karaktären av att eleverna gissar vad deras lärare tänker på enligt 

traditionellt IRE-mönster.949 Men samtidigt är elevernas gensvar på tematiken viktigt. 

Den visar att Caroline får elever att medverka i sådana reflexiva jämförelser och att 

också hon anpassar sig till deras observationer. Det gemensamma resonerandet blir 

en del av lärandet, precis som vi i det förra kapitlet kunde se hur lärare och elever 

skapade och upprätthöll en tolkningsgemenskap i samtalen om ansvarsfördelning 

mellan olika aktörer och aktörsgrupper i Tyskland.  

Här kan också noteras att det återigen inte bara handlar om att tolka och förstå för 

att begripliggöra ett kausalt samband utan också om att värdera: samtalet blir i dessa 

avseenden en kombination av en tolknings- och värdegemenskap. Den 

samhällsvetenskapligt inriktade hypotesen om en överensstämmelse mellan 

ekonomisk kris och arbetslöshet å ena sidan och politisk kris och polarisering å den 

andra, kommer i skymundan i detta samtal. Diagrammets effekt blir vad det verkar 

liten, det värderande och moraliska i begreppet syndabock fungerar för stunden 

bättre i dialogen.  

Vad skiljer nazismen från fascismen?  

Nästa steg på lektionen kretsar kring den vänstra spalten på tavlan, den som tar upp 

några typiska drag i den tyska nazismen. Redan tidigare har Caroline utgått från en 

fascismteori som klassificerar nazisterna som en ”undergrupp” till fascismen.950 Det 

syns också på tavlan (se figur 9.2) där fascismen står överst i en spalt som tar upp 

några av de kännetecken som nu ställs fram som utmärkande för nazisterna. 

Punkterna A, C och D kan eleverna således känna igen från sina läromedel och från 

tidigare lektioner. Den ”överdrivna” nationalismen, antikommunismen, 

antidemokratin och dyrkan av ledaren har de redan läst och talat om, liksom att både 

film och lärobokstexter har understrukit att diktaturernas etablerande gjorde 

människorna rädda. Skillnaden mellan den italienska fascismen och den tyska 

                                                      
948 Stiftelsen Expos rapport om vit-maktgrupper skapade eko i storstadspressen dagen innan lektionen. 
Per Gudmundsson: ”De svenska nazisterna är fortfarande ett hot”, SvD 2009-11-03; Peter Letmark: ”Vit 
makt-grupper når fler med ny taktik”, DN 2009-11-03; ”Fler vitmaktgrupperingar”, Metro 2009-11-03;  
Owe Nilsson och Fredrik Gunér/TT: ”Vit makt-rörelsen ökade sin aktivitet”, SDS 2009-11-03. 
949 Sahlström (2008) s. 18–22, 33. 
950 Ljudupptagning, lektion 10, 2009-11-26.  
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nazismen är rasismen i allmänhet och antisemitismen i synnerhet.951 Den nazistiska 

rasideologin är också något som Caroline betonat tidigare och som de kunnat läsa om 

i sina lärobokstexter.952 

I dag fördjupas beskrivningarna av nazisternas rasism. Caroline berättar att ”för det 

första [handlar det] om att [att man trodde] det fanns raser” och för det andra en 

föreställning om att dessa mänskliga raser enligt nazisternas världsbild skulle skilja sig 

åt ”på nåt sätt” och att detta skulle ha ”betydelse för utveckling och civilisation”. 

Nazisterna trodde alltså att det fanns ”raser som var bättre än andra raser”. Det 

sistnämnda var något man ”försökte bevisa i all evighet” genom att man ”mätte och 

vägde hjärnor, gjorde test på folk hit och dit, liksom”. Katarina tar upp tråden från en 

tidigare lektion då Caroline som hastigast nämnt att det inte var ovanligt att man 

tänkte så i början av 1900-talet och som exempel tagit upp det rasbiologiska institutet 

i Uppsala.953 Men inte heller nu blir det ett tema som utvecklas.  

Katarina: Var inte ett av Europas första rascenter, här i… Sverige?  

Caroline:  Jo, i Uppsala var det… 

Katarina: Ja.- 

Caroline: Jo, absolut, vi… alla var ju med… på det här tåget, det var inget konstigt 

liksom, dom här diskussionerna fanns i alla länder, men det var väl att dom här 

[nazisterna] drev det en aning längre, om man säger så.  

 

Ingen av eleverna ställer några följdfrågor om rasismen i Sverige. Kanske är det 

Carolines understatement om att nazisterna ”drev det en aning längre” som gör att 

dialogen om Sverige avstannar där. Det väsentliga i diskussionen med eleverna blir 

alltså återigen mer generella innehållsbegrepp och en allmänt hållen bild. Det 

plötsliga hoppet till Sverige under 1920-talet används här som referens för att belägga 

påståendet att rasismen under tidigt 1900-tal var utbredd, kanske normalt. Det var så 

man tänkte i Sverige. Också. Men att nazismen precis som i fallet med nationalism var 

extrem framstår som klart. Samtidigt finns det en poäng som kanske är svår att 

uppfatta för eleverna här men som troligen blir viktig i det fortsatta samtalet under 

lektionen: om rasismen var mer allmänt förekommande indikerar det att den inte 

ensam kan begripliggöra nazisternas valframgångar och att frågan om hur de blev 

populära fortfarande behöver nyanseras. Det är också det som blir nästa moment på 

lektionen. 

                                                      
951 Ljudupptagningar, lektion 8  2009-11-20 och lektion 11, 2009-11-27. 
952 Ljudupptagning lektion 9, 2009-11-23. Körner & Lagheim (1995) s. 192–197; Hildingson & Hildingson 
(2003) s. 488. 
953 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20.  
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Nazisternas  anhängare – vilka var det som röstade på Hitler?  

Längst ned till vänster på tavlan finns en lista med olika grupper som kan tänkas stödja 

nazisterna av olika skäl. Även här aktualiseras snart ett mer tidlöst modelltänkande 

som gör det möjligt för elever att föra in samtiden i samtalet. Nu är det Vilhelm som 

initierar en sådan tidsövergripande tanke när han säger att fascister, nazister och 

sverigedemokrater har det gemensamt att de vill avskaffa demokratin med 

demokratiska medel och att detta är en paradox, något som ”förlöjligar” dem:   

Vilhelm: ... eh ... att fascisterna ville avskaffa demokratin, det är det som förlöjligar … 

nationalsocialisterna, eller Sverigedemokraterna i dag, för dom vill ju avskaffa 

demokratin … på demokratisk väg.  

 

Caroline kommenterar inte Vilhelms jämförelse med Sverigedemokraterna här men 

bekräftar att nazisterna aldrig hade för avsikt att vara demokrater, utan att det första 

de gjorde var ju sedan de blivit valda att förbjuda ” först kommunistpartiet, förstås, 

och sedan alla andra partier, det går jättesnabbt”. Caroline berättar att sedan 

diktaturen var ett faktum ”måste den inkludera terror [...], och skräck och 

propaganda”. Caroline nämner den tyska folkradion, berättar om propagandafilmer 

och om att Hitler i Mein Kampf sa att ”ska man ljuga och hitta på då ska man inte 

komma med såna här löjliga smålögner liksom, då ska man ljuga stort”.954 Dessutom 

fanns censur som var total och gällde böcker, filmer, ”det var konst, det var musik som 

inte passade, allt ... förbjöds [...] läroböcker skrevs om, folk fick avsked, så det var total 

kontroll.” Som avslutning på beskrivningen av maktövertagandets följder ger Caroline 

en mikronarration av människor som man sett ”bortförda i gryningen” vilken likt den 

övriga beskrivningen har stora likheter med en av lärobokstexterna och en av 

scenerna i ”Livet under Hitler”, filmen som klassen såg på lektion 10:  

 
Caroline: Tillsammans då med terror, sådana här, att varje skolklass hade sin angivare 

liksom, i varje [...] bostadsområde, varje trappuppgång hade sin spion, och då är det så 

att man sett några människor som blir bortförda i gryningen av ... SS-soldater, då 

liksom, då kanske man blir lite försiktigare, eller hur? 955   

 

Men vilka var det då som röstade på nazisterna innan allt detta hade skett? Att det 

handlar om övertygade rasister och antisemiter behöver antagligen inte förklaras 

närmare. Gruppen kriminella berörs inte i heller vid det här tillfället, men under 

lektionen för en vecka sedan har Caroline använt det som ett kännetecken på en del 

av dem som drogs till brunskjortorna i SA, som då beskrivs som en ”slagsmålsgrupp”. 

Det handlar om ”jättemånga före detta soldater, som är arbetslösa som blir med 

där[...] man startar bråk och … ja … kriminella, den typen av människor [...]  är SA från 

                                                      
954 Jfr Hildingson & Hildingson (2003) s. 488. 
955 Körner & Lagheim (1995) s. 200–201. Filmen analyserades i kapitel 8 på s. 293–300. 
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början.956 Under det fortsatta klassrumssamtalet ringar Caroline och eleverna in de 

grupper som finns på tavlan. På så sätt nyanseras det tredelade aktörsperspektivet 

och man skapar tillsammans en mer differentierad bild av det tyska ”folket” som 

kollektivsubjekt. Här kommer också kategorier som man inte talat så mycket om 

tidigare med in i bilden. Linnéa förklarar att ungdomarna var viktiga i den nazityska 

staten:  

Caroline: Varför då, Linnéa, Varför skulle man … varför var ungdomen och barnen så 

viktiga i det här systemet? 

Linnéa: Det är dom som… som, det är nya generationer liksom. Så dom försöker få 

med dom … så dom måste få med dom för att få fler människor… 

Caroline: Absolut. 

Victoria: Dom måste lära sig…  

Caroline: Dom måste skolas in i systemet… 

Victoria:…Ja. 

Caroline: ... dom ska bli dom nya människorna.  

Vilhelm lägger till att ungdomar antagligen är ”lättare att vilseleda för systemet, att 

manipulera” och Ida kopplar det till att mycket av dagens reklam är riktad till 

ungdomar. Men också vuxna gick att påverka, vilket inte minst de många mandaten 

på diagrammet visar:  

Caroline: om man tittar här nu, Angelica, om man kollar här [pekar på diagrammet på 

tavlan] nu så ser man ju att nazisterna fick ju jättemycket stöd. Här, 1933, [...] och då 

kan man tänka sig att, det måste ha varit väldigt många som … vanliga människor som 

röstade på … på nazisterna 1933. Och då tänker jag att … vad kan olika grupper haft 

för intresse, eller ja, av … eller haft för skäl till att… rösta nazistiskt? Och då tänker jag 

lite mer specificerat än det vi var inne på förut. Nu har jag skrivit en massa saker på 

tavlan… att dom fick stöd från olika … ja? [Ger ordet till Angelica] 

Angelica: Alltså, för det första så tror jag alla var så här väldigt… man har precis varit 

med om ett krig, liksom det var ju en  typ ömtålig period liksom [ohörbart, ljudbortfall]. 

Så vi tror att man i grunden … man såg mest det som var bra, och tänkte inte så 

mycket på raser, var det typ att dom hade jobb att erbjuda … och så, alla fick väl inte 

jobb?  

Caroline bekräftar att nazisterna satsade på industrin, i synnerhet krigsindustrin, men 

också att man tvingade arbetslösa människor till sysselsättning innan hon går vidare 

och ställer frågor om varför militärer kunde vara intresserade av nazismen. I dialogen 

använder både hon och Niklas narrativa förkortningar på ett sätt som visar att de nu 

har blivit etablerade delar av undervisningsberättelsens kommunikation:  

 
Caroline: ... militären till exempel, varför skulle dom ha gett ... Eh ... Sitt, sitt stöd? 

 Nora: Då fick dom nåt att göra. 

Caroline: Då fick dom nåt att göra, men dom var också, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt 

arga på nånting, vad var dom arga på, tror ni? Niklas? 

Niklas: Hellre än den här Versaillesfreden… 

                                                      
956 Ljudupptagning, lektion 11, 2009-11-27. Jfr Körner & Lagheim (1995) s. 195 där en liknande 
beskrivning finns.  
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Caroline: Absolut, dom var besvikna, och dom kände sig förnedrade och dom var … 

Versaillesfreden, dolkstötslegenden, och att nån [...]. Så militären skulle man kunna 

tänka sig då, skulle lockas av den här idén om upprustning till exempel. Medelklassen 

då, hör ni?  Vad säger ni?  

 

För medelklassens del blir slutsatsen att det handlar om besvikelse över de förlorade 

besparingarna. Mönstren börjar klarna i klassrummet: de arbetslösa och avdankade 

soldaterna kunde bli medlemmar i SA i stället för att leva som kriminella slagskämpar, 

militären var besvikna över Versaillesfreden och ville ha upprustning, arbetarna ville 

ha jobb och företagarna ville ha skydd mot det andra extremistpartiet, 

kommunisterna. Ungdomarna lockades av tanken att de utgjorde grunden för en 

bättre framtid. Det fanns med andra ord också andra skäl att understödja och rösta 

på nazisterna i den krissituation som uppstått sedan första världskriget, förutom att 

man kunde få jobb eller att man var antisemit.   

Den våldsamma kampen på gator och torg  

Den avslutande delen av Carolines föredrag inleds med att hon berättar om hur 

nazisterna genom att störa kommunistpartiets möten gjorde det svårt för dem att nå 

ut med sitt budskap till arbetare som annars hade kunnat tänkas sympatisera med 

kommunisterna. I gengäld satsade nazisterna på att göra sig populära genom att bjuda 

på ”soppa och mackor” under sina egna gatumanifestationer. Att nazisterna lyckades 

berodde också på att allt motstånd i Tyskland försvann i och med att diktaturen 

etablerades. Caroline undrar om eleverna kan tänka sig några förklaringar till att 

motståndet upphörde eller misslyckades, det förkom ” ju ganska många försök att 

göra sig av med Hitler” trots allt? Josefin menar att det var svårt att protestera, andra 

partier var ju förbjudna och det hölls inga val. Caroline summerar att samhället blev 

helt ”våldsstyrt” och det nästan blev omöjligt att göra något sedan diktaturen blivit 

ett faktum.  

Den sista punkten på tavlan handlar om nazisternas symbolpolitik kring uniformer, 

Hitlerhälsningar och massmöten, men Caroline får inte chansen att utveckla detta 

närmare nu. Hon blir avbruten av en av eleverna, ”E 19”, som tidigare bott i 

stockholmsförorten Rönninge i Salems kommun och som troligtvis får en association 

till situationen här och nu då Caroline talar om nazisternas intresse av att arrangera 

marscher:  

E 19:  Alla nazister kommer till Rönninge på lördag.  

Caroline: Är det på lördag det är dags? 

E 19: Ja.  

Filippa: Vad då, vänta! Va!? 

E 19: Alla nazister från Danmark, Norge, hela Sverige kommer till Rönninge ...  

Caroline: Kan du berätta varför?  
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E 19: Salem, för att i Salem blev en kille, eller det var … två… eh…  svarta människor 

och en svensk kille som var nazist som slogs med varandra sen dödades nazisten, och 

då var det först… meningen att dom skulle sörja honom i Rönninge, men sen vart det 

som en hyllning för Hitler i stället. Och det har liksom triggats upp mer och mer.  

Caroline: Ja, nu är det varje år som…? 

E 19: Ja ... 

Caroline: ... en återsamling liksom. Vad säger folk i Rönninge om det här? 

E 19: Alltså, jag bodde där förut, eh… och det är jätteläskigt alla åker ju därifrån och 

hela tågtrafiken och biltrafiken blir avstängd. Så det är ingen som är hemma då, 

nästan.  

Caroline: Kommer ni ihåg att vi hade den här diskussionen i åttan? Kommer ni ihåg, vi 

snackade mycket om det här med långsträckta demokratiska fri- och rättigheterna som 

vi har med åsiktsfrihet och demonstrationsrätt och så? Vi, vi… diskuterade liksom hur 

långt [suck] kan man gå, i … eller hur, kommer ni ihåg? Det kommer man ju in på lite 

grann här, nu… [Ändrar tonläge] Jag skulle vilja sätta punkt här faktiskt, och sen skulle 

jag … sen vet jag inte, alltså vi har… lite tid och titta på dom här… frågorna, ska vi göra 

det? Bara gå igenom lite snabbt vad som står här så att ni inte missuppfattar?  

 

Carolines suck tolkar jag som tecken på frustration över att lektionstiden snart är slut 

och att hon nu när eleverna återigen själva börjar göra associationer mellan här och 

nu och då och där känner sig tvingad att avsluta samtalet precis då det ger henne 

möjlighet att sätta frågan i förbindelse med principiella spörsmål som de tidigare 

berört i samhällskunskapen. Men hon måste också hinna med skrivningsfrågorna. Att 

Salemmarschen som hålls nästa lördag är en viktig samtidsreferens framgår av att den 

får relativt stort utrymme i storstadspressen, inte bara i Stockholm.957 Men på 

måndag är det ju prov. Och nu måste skrivningens frågor få några sista kommentarer. 

Essäskrivningens frågor – några sista kommentarer  

Utgångspunkten för den fortsatta lektionen är alltså det A4-papper som ligger på 

många av elevernas bänkar denna dag (se figur 9.3). Samtalet om frågorna handlar 

återigen till stor del om formen för skrivningen. Caroline betonar att eleverna kan slå 

ihop frågorna om de vill eftersom frågeställningarna ”går lite i varandra” och att det 

är okej att eleverna skriver samman sina svar. Hon uppmanar alla att ta med sig en 

mindmap till lektionerna då de skriver, men inga böcker. Risken är att de skulle skriva 

av och att det skulle bli alldeles för långa texter. Att det är frivilligt att skriva i formen 

av ett fiktivt ”reportage” som föreslås i uppgiftens inledning är också något de talat 

om vid ett tidigare tillfälle. Då konstaterade Alexander att det skulle bli svårt att få in 

punkterna om Sverige 2009 i en sådan ram och fick medhåll av sin lärare.958 Den tredje 

                                                      
957 Demonstrationerna hade pågått årligen sedan dråpet och som mest samlat omkring 2 000 deltagare. 
Intresset klingade av, 2009 års manifestation samlade 500 deltagare och 2010 blev det sista året den 
genomfördes, Lööw (2015) s. 69–73. Salemmarschen 2009 skapade ändå utrymme i storstadspressen 
med 19 olika artiklar av varierande längd i undersökningsperioden 2009-06-15---2010-02-01. Se särskilt 
”Stor polisbevakning på i manifestation i Salem”, GP 2009-12-13; ”Högerextrema väljer mindre våldsam 
väg”, DN 2009-12-13 och Liv Landell, ”Vänsterns våld måste stoppas”, Expr/GT 2009-12-21.  
958 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20.  
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och fjärde punkten på G-frågan tycker Caroline själv är svår eftersom de inte hunnit 

tala så mycket om hur det var att leva i Tyskland och Italien:  

Caroline: ”Vilka gynnades, vilka förföljdes?” Hur ska man svara på den? [Tystnad 

några sekunder, ger ordet till Love] Ja? 

Love: Det var väl att… folket som liksom var naiva och trodde att ingenting hände nu, 

liksom fick jobb och det ordnade sig relativt bra i landet och … medans ett halvt land 

utrotades, eller ett helt.  

Det finns inte så mycket mer att göra nu. Eleverna har fått reda på vad de skriva om. 

Love har sammanfattat budskapet från undervisningsberättelsen i linje med det som 

framkom i förra kapitlet. Många av eleverna verkar dock snarare ha siktet inställt på 

eftermiddagen när de är på väg ut ur klassrummet. Återigen är ett hörbart 

samtalsämne eftermiddagens NO-skrivning.  

Skrivningen genomförs, lektion 14, 15 och 16 

De tre skrivningslektionerna kännetecknas av stegrande arbetstempo från elevernas 

sida. På den första lektionen, på måndagen, börjar det ungefär som vanligt. Två elever 

är sjuka och åtta kommer för sent - den siste av de sena har försovit sig ordentligt och 

dyker upp tio minuter innan lektionen är slut, de övriga är mellan fem och tjugo 

minuter sena. Några verkar ha glömt bort skrivningen eller blir i alla fall överraskade 

av provsituationen. Caroline har förberett genom att dra isär bänkarna när eleverna 

kommer in i klassrummet. ”Vad då, ska vi ha prov?” frågar Victoria som också säger 

att hon trodde att essäskrivningen skulle vara mer som en ”så här uppsats”. 959 Flera 

elever, jag noterar fem, har glömt att ta med sig det tillåtna hjälpmedlet i form av 

tankekartor. Några av dem har svårt att komma igång med skrivandet under den 

första skrivningslektionen. Ett par elever frågar viskande Caroline efter korta 

faktauppgifter som de behöver i sitt skrivande. Linda undrar exempelvis vad Francos 

parti hette, något de inte nämnt på lektionerna. Love utropar ”Hur fan stavas 

Mussolini?” i slutet av timmen och får hjälp av Anna. Det råder vad det verkar en 

ganska avspänd stämning på lektionen trots provsituationen och Caroline hjälper 

gärna eleverna med den här typen av sakkunskaper. Att det inte är förbjudet att ställa 

frågor av den karaktären borde i handling kunna göra det tydligt för eleverna att det 

de ska prestera på sina skrivningar är något annat än att redovisa memorerade och 

lösryckta fakta.  

  

                                                      
959 Fältanteckningar och ljudupptagning, lektion 14, 2009-12-07. Alla följande citat och beskrivningar 
från denna lektion har samma källor.  
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Figur 9.3 Källa: Essäskrivning, Storstadsskolan 2009-12-07, transkription 960 

 

Torsdagens skrivning hos kollegan Nils 

De andra två skrivningstillfällena blir båda på torsdagen. Till torsdagens lektioner har 

så gott som alla elever med sig tankekartor eller anteckningar och arbetet kommer 

igång mycket snabbare än under måndagslektionen. Jag ser inte någon som skickar 

sms eller håller på med andra aktiviteter. Nils får några få frågor från elever när han 

går runt i klassen, bland annat från Mattias.  

                                                      
960 Numreringen inom hakparentes är min. Om dateringen (”vecka 14”) beror på felskrift eller om 
skrivningen är ”återanvänd” från ett tidigare skolår känner jag inte till.  
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Mattias: Jag undrar … den sista frågan där, jag är rädd att jag inte riktigt förstår den 

heller, ”Vilka invändningar kan man ha vad gäller dessa sidors konsekvenser för 

befolkningen i stort?”.  

Nils: Mm? 

Mattias: Liksom vad, exakt, är det jag skulle liksom … svara på då?961 

 

Det är den historiska empatin som ställer till problem. Nils ger rådet att Mattias ska 

försöka svara utan att lägga in sina egna värderingar, att det handlar mer om att 

försöka leva sig in i hur man tänkte förr och vad det kunde leda till:  

Nils: […] ja, det är det hela frågan går ut på att… försöka se … både-och …  

Mattias: Ja, precis. 

Nils: … oavsett vad du själv tycker. Det är det som är … gymnastik för hjärnan, va! 

Och sen får du naturligtvis tycka precis vad du vill … själv, alltså, men det gäller att 

sära på… 

Mattias: Ja, [förställer rösten]”nazismen var toppen, säger jag, jag älskar nazismen!” 962  

Mattias sista replik är uttalad i en ironisk ton och Nils skrattar lite tillsammans med 

honom. Mattias kanske tolkar Nils svar som om det fanns ett slags facit till denna fråga 

också, att det är självklart att eleverna förväntas ta avstånd från nazismen. Men 

skrivningsfrågan efterfrågar egentligen bara delvis detta och Mattias och Nils talar 

antagligen förbi varandra här. Medan Nils beskriver Carolines fråga i linje med de 

intentioner som hon redan framfört till eleverna ger Mattias uttalanden vid handen 

att han uppfattar dem som att han enbart ska redovisa sina egna uppfattningar här. 

Det första ledet i frågan handlar om historisk empati, den blir uppenbarligen svår att 

balansera mot den etiska dimensionen.   

Terminens allra sista lektion  

På eftermiddagen samma dag samlas klassen för det sista skrivningstillfället. En del 

elever är ganska snart klara och lämnar in sina prov och går hem. För andra blir det 

däremot en kamp mot klockan och flera klagar över att det blir svårt att hinna klart. 

Caroline lugnar dem och låter dessutom alla som vill och kan sitta kvar och jobba i 

egen takt. Det är möjligt att göra så eftersom det är sista lektionen för dagen. Ett par 

elever som varit sjuka erbjuds en kompletterande skrivtid i nästkommande vecka. 

Detsamma gäller de som vill ha mer tid på grund av sin dyslexi. Det märks att det inte 

bara är Mattias som tycker frågan om ”positiva” sidor med fascism och nazism är svår. 

Den sista frågan, säger Frida, då hon till slut lämnar in sin skrivning, ”var skitsvår att 

besvara, förstår… inte allt.” 963 Några vill också ha reda på specifika sakuppgifter som 

                                                      
961 Ljudupptagning, lektion 15, 2009-12-10. 
962 Ljudupptagning, lektion 15, 2009-12-10. 
963 Ljudupptagning, lektion 16, 2009-12-10. 
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när Carina frågar om hur fascisthälsningen gjordes. Hampus undrar över betydelsen i 

innehållsbegreppet antisemitism: 

Hampus: Det är … det är så här när man så här är jude- vad heter det ... 

Caroline: Antisemitism. 

Hampus: Ja, ja. Är det, anti-alla, ifall jag får fråga dig det …? 

Caroline: Är det [ändrar tonläge] ”anti- … alla”? 

Hampus: Alltså, är det anti-, också liksom homosexuella, alltså m… mörka och… eller 

är det bara judar?  

Caroline: Antisemitism, i sig betyder egentligen bara mot judar, men nazisterna var … 

emot homosexuella och alla… eller hur? 964 

 

Dialogerna under de tre skrivlektionerna visar att den öppna formen på skrivningen 

inbjuder till reflektion och historiskt lärande även under själva skrivandet. Men de 

visar också att uppgifterna är komplicerade och innefattar krav på relativt breda och 

djupa innehållsliga kunskaper och en hög grad av begreppsförståelse. När Hampus 

undrar om antisemitism är ”anti-alla” visar det att hans förståelse av begreppet täcker 

in för mycket och att det därför troligtvis fördunklar det han försöker fatta. Även om 

det som han och Caroline i det korta samtalet kommer fram till i sak är korrekt blir 

innehållsbegreppet uddlöst. När Linda som en av de sista lämnar in sin skrivning säger 

hon till Caroline att en av de mest intressanta saker som hon upptäckt när hon läste 

på inför provet är att ”Stalin är … röd. Och inte blå.”965 Tidigare har hon trott att alla 

diktaturer var blå, alltså på högerkanten. Uttalandet speglar det faktum att de endast 

mycket kortfattat behandlat ryska revolutionen och Sovjetunionen och Caroline 

svarar också Linda med att det där ska vi läsa mer om sen, under vårterminen. Sedan 

den sista skrivningen är inlämnad är det slut med historiestudierna för den här 

terminen. Eleverna lämnar klassrummet. Nu återstår endast deras texter att läsa.  

 

҉ 

Att jämföra tid och rum i årskurs nio – en analys av den komparativa uppgiften   

Klassrumssamtalen före och under skrivningen följer mönster som vi tidigare sett 

under lektionerna. Det finns exempelvis mycket som kan klassificeras som ”narrativa 

förenklingar” i såväl läromedlens, som i Carolines och i elevernas utsagor.966 Det gäller 

inte minst de snabba hoppen över tid och rum där likheter betonas på bekostnad av 

beskrivningar av skillnader.967 När Love med en formulering som ligger läromedlen 

                                                      
964 Ljudupptagning, lektion 16, 2009-12-10.  
965 Ljudupptagning, lektion 16, 2009-12-10. Samma reflektion gör hon på sin skrivning, ”PS. En [diktatur] 
behöver inte vara blå! Stalin var t ex röd och kommunist, det Mussolini och Hitler var emot” 
Elevskrivning, Storstadsskolan, 2009-12-07---2009-12-10. 
966 Jfr Barton (2008b) s. 183–205. 
967 Jfr  Karlsson (2009a) s. 66f; KG Karlsson (2014) s. 75ff. 
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nära upprepar och sammanfattar undervisningsberättelsens sensmoral med att ett 

”halvt land utrotades, eller ett helt” till följd av att det tyska ”folket [...] liksom var 

naiva” är det ett konkret exempel på hur ett sammansatt historiskt skede 

komprimeras till en moralisk utsaga. Då Hampus sammanfattar nazismens ideologi 

som ett ”anti-alla” och när Saga, Josefin och Nora resonerar om att ”syndabockar” 

och ”skuldbeläggning” av invandrare i Sverige i dag är ”samma sak” som förföljelserna 

av judar under nazismen kan det tolkas som andra exempel på sådana narrativa 

förenklingar med övergeneraliseringar som gemensamt drag.  

Men de sista klassrumssamtalen före skrivningen innefattar också nyanseringar som 

vi tidigare inte sett så mycket av. När Caroline i sitt föredrag nämner att det fanns ett 

tyskt motstånd mot Hitler och  visar att det fanns fler motiv att rösta på nazisterna än 

att Hitler lovade jobb är det en fördjupning av det som tidigare framkommit. 

Klassrumssamtalet innebär också att kollektivsubjektet ”folket” delvis dekonstrueras 

och kan visa sig vara mer sammansatt än i läromedelstexterna: att människor i olika 

ålders-, intresse-, yrkes- och socialgrupper kunde ha skilda skäl att stödja nazisterna 

ger fler perspektiv till undervisningsberättelsens uniformerande bilder av ett enda och 

”naivt” folk. Att inläsningen inför skrivningen leder till att elever gör upptäckter, som 

den Linda gjort om Stalin, är också ett tecken på att undervisningen ända fram till den 

sista lektionen förmår att vidga elevers historiska referensramar. 

Komparationer och tidslig alteritet i kursplanerna 

Det förekommer många historiska jämförelser både i skrivningens uppgifter och i 

klassens samtal, oavsett de leder till upptäckter av nya samband, nyanseringar eller 

narrativa förenklingar. Att göra olika former av komparationer ligger i linje med den 

ämnessyn som Caroline ger uttryck för i intervjuerna, där historia, som vi minns, 

beskrivs som ett ”hjälpämne” i ett samhällsvetenskapligt perspektiv.968 Denna 

uppfattning ligger också nära en formulering i kursplanen för historia där det heter att 

skolan ska sträva efter att eleven genom historieundervisningen ”utvecklar sin 

förmåga att använda historien som verktyg för förståelse av andra ämnen.”969 Också 

när det gäller anvisningar för betygssättningen och ”bedömningens inriktning” finns 

mycket som talar för att eleverna i klass 9x får en skrivningsuppgift som ligger i linje 

med styrdokumentens formuleringar, både de som återfinns i SO-kursplanen och de 

som gäller särskilt för historieämnets kursplan:    

[so] Elevens förmåga att utifrån sina kunskaper orientera sig i samhället och analysera 

skeenden såväl i förfluten tid som i nutid är en grund för bedömningen. Särskild vikt skall 

                                                      
968 Se kapitel 4, s. 144.  
969 Lpo94/00/hi, s. 76.  
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läggas vid förmågan att ur ett samhällsorienterande perspektiv uppfatta helheter och 

samband och vid förmågan att urskilja såväl likheter som skillnader i tid och rum.970  

[hi] En grund för bedömningen i ämnet historia är elevens kunskap om de historiska 

förloppen och förmåga att diskutera deras orsakssammanhang och komplexitet som en 

utgångspunkt för förståelse av nutiden. En annan bedömningsgrund är elevens förmåga att 

utifrån beskrivningar av historiska skeenden och förlopp reflektera över likheter och olikheter 

samt kontinuitet och förändring mellan skilda epoker.971 

Värt att notera är hur både SO-kursplanen och historieämnets egen kursplan är noga 

med att understryka att det bärande elementet är jämförelser, något som alltså ligger 

i linje med frågan om tidslig alteritet enligt den teoretiska modellen. Centralt är 

elevens förmåga att se ”skeenden” i det förflutna och ”nutid” som åtskilda och av det 

skälet jämförbara. Uttrycken är snarlika, den största skillnaden är att 

historiekursplanen talar om kontinuitet och förändring där SO-kursplanen mer diffust 

talar om ”samband”. Komparationer i form av likheter och skillnader är i båda 

kursplanerna framskrivna som tankebegrepp. I båda fallen understryks att eleverna 

ska kunna använda kunskaper i ett samtidsorienterande syfte, som en förmåga att 

”orientera sig i samhället” respektive ”förståelse av nutiden”. Framtidsperspektivet är 

just här implicit, men i andra passager av styrdokumenten betonas också 

framåtblickande aspekter av historiemedvetandet: 

[so] Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva 
efter att eleven undersöker och förstår samhälleliga samband och sammanhang i nutid och 
förfluten tid samt reflekterar över vad dessa kan innebära för framtiden.972 

[hi] Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven förvärvar ett 
historiemedvetande, som underlättar tolkningen av händelser och skeenden i nutiden och 
skapar en beredskap inför framtiden.973  

Carolines begripliggörande komparationsmodell: allt är inte samma lika  

Carolines strävan efter att låta eleverna i klass 9x använda sina historiska kunskaper i 

syfte att orientera sig mot framtiden har alltså gott stöd i de gällande 

styrdokumenten. Denna strävan kan också synliggöras i den begriplighetsmodell för 

jämförelser som hon utvecklar under en tidigare lektion, som handlade om fascismens 

framväxt i Italien. Modellen presenteras visserligen inte explicit utan framgår snarare 

genom en noggrann analys av det hon säger till eleverna. Men flera element i det 

sagda blir ändå något som elever kommer att använda då de genomför skrivningen 

och några motsvarigheter finns inte i egentlig mening i läromedlen trots att Caroline 

innehållsmässigt ligger nära dessa texter. Den komparationsmodell som jag 

presenterar här är alltså min tolkning av Carolines framställning. Att det finns skäl som 

                                                      
970 Ur ”Bedömningens inriktning” för alla fyra SO-ämnen i  Lpo 94/00/so, s. 70.  
971 Ur ”Bedömningens inriktning” för historia i Lpo 94/00/hi, s. 79.  
972 Lpo 94/00/so, s. 66. 
973 Lpo 94/00/hi, s. 76.  
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talar för att den helt eller delvis kunde uppfattas så även av eleverna, framgår alltså 

av dessa omständigheter, även om det naturligtvis är vanskligt att veta i hur hög grad 

de verkligen gjorde det, då föredraget genomfördes.    

Modellen presenteras inbäddad i ett föredrag   

På den lektion, då modellen presenteras, säger Caroline inledningsvis att hon vill att 

eleverna ska anteckna. Hon säger också att det som följer kan eleverna uppfatta som 

”en sammanfattning” av det eleverna ”ska läsa sen” och att det kommer att bli ”lite 

föreläsning” under denna lektion.974 Enligt mina fältanteckningar är det också fler 

elever än under andra lektioner som följer med i genomgången och gör 

anteckningar.975  

 

 
 

Figur 9.4 Carolines begriplighetsmodell för jämförelser av politiska kriser över 

 

Caroline presenterar modellen genom ett samspel mellan det talade ordet och 

tavelanteckningar. Som rubrik står ”Demokratins kris” på tavlan och sedan följer tre 

steg, ”1. Ekonomiska problem” ”2. Parlamenten misslyckas att lösa problemen 

(käbbel/instabilitet)” och ”3. Politisk polarisering”.976 Modellen exemplifieras sedan 

med mellankrigstidens politiska utveckling både i Italien och i Tyskland. Redan från 

början markeras modelltänkandet genom ett antal generaliserande uttryck som vi 

känner igen från läromedlen, där de dock saknar denna jämförande ansats:   

Caroline: Och då har jag skrivit, första rubriken då, idag, blir demokratins kris, och då 

kommer ni ihåg, det pratade vi om i fredags […]. Men vad som händer nu efter kriget, 

det blir ju […] att många länder i Europa dom får massor av ekonomiska problem kan 

man säga. Och det här drabbar speciellt dom två länder som vi ska prata om nu, och 

det är ju Tyskland och Italien, som vi kommer att sätta fokus på[…]. Och [de] 

ekonomiska problemen, dom tar sig uttryck i extrem fattigdom och jättestor, gigantisk 

arbetslöshet. Och när det gäller Tysklands situation beror mycket på […], alltså ett av 

skälen är det här krigsskadeståndet som man ska betala tillbaka […]. 

Vi kan notera det allmängiltiga i dessa nyckelord: ”många länder” drabbas av 

ekonomiska problem i Europa. De ekonomiska problemen ”tar sig uttryck” som 

                                                      
974 Ljudupptagning, lektion 9, 2009-11-23. Alla följande citat från denna lektion har samma källa.  
975 Fältanteckningar, lektion 9, 2009-11-23. 
976 Fotografi, lektion 9, 2009-11-23.  
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visserligen är speciella för Tyskland och Italien men ändå gemensamma inte bara för 

dem utan också för andra länder. Modellen verkar också täcka de båda ekonomiska 

kriserna; efterkrigsrecessionen och den som utlöstes av  börskraschen på Wall Street; 

att det är tio år mellan fascisternas maktövertagande och nazisternas framgår endast 

vagt. Allt detta visar framställningens karaktär av analytisk modell snarare än som 

bärande element i en berättelse, samtidigt som de konkreta exemplen hämtas från 

de båda ländernas historia. Efter att översiktligt ha beskrivit den ekonomiska 

situationen i Tyskland under de första åren på 1920-talet med följdverkningarna av 

hyperinflationen går Caroline över till det som hon beskriver som ”nästa problem”, 

den politiska instabiliteten:  

Caroline: Och det klart att när människor blir fattiga, och jag tänker också på den här 

tiden också, man hade inte liksom a-kassa, [...]  utan då var man riktigt fattig, det var 

riktig misär. Och då blir ju människor olyckliga och kräver förändringar [...]. Och då 

kommer man ju till nästa problem, och det är ju demokratierna, i alla fall i Tyskland och 

Italien, de var ju väldigt nya, och även om man hade ett system i Tyskland, som var… 

för den tiden ganska radikalt så där, så [---] då ställer man krav på politikerna, [förställer 

rösten något] ”fixa det här, nu står vi inte ut längre” och då är det massor med små 

partier i Tyskland som sitter i parlamentet till exempel, man byter ledning och så vidare, 

och man är ovan vid systemet, och man lyckas aldrig komma överens, utan det blir 

bara ett himla käbbel mellan de här politikerna […]. Så parlamenten misslyckas med att 

lösa problemen, och[...] och då, då funderar folk på: [förställer rösten något] ”vad ska vi 

ha den här demokratin till, egentligen?” Och här är vi inne i en riktig, riktig, riktig kris, 

och den här nya demokratin som vi har, den kan faktiskt inte lösa problemet. 

I framställningen blandas vad som kan beskrivas som en hög abstraktionsnivå med ett 

enkelt och vardagligt språk och ett skissartat återgivande av händelseförloppet, 

framför allt i Tyskland. Med en mikronarration som påminner om läromedelstexten 

om den ”lille mannen” målar Caroline så att säga inifrån, från ”folkets” uppfattningar, 

upp en bild av den situation hon talar om. Men det är fortfarande ett generellt 

modelltänkande som poängteras, hon talar om ”nästa problem” som i en uppräkning. 

Situationen framställs som typisk: ”när människor blir fattiga” ställer de krav. I en 

demokrati ställer man krav på politikerna. Om dessa inte kan komma överens, som 

”till exempel” i Tyskland drabbas systemet av minskande tilltro först till politikerna 

och partierna, därefter till det demokratiska systemet, det är det som leder till den 

politiska instabiliteten. Det speciella i Tyskland (och i viss mån Italien) utgår alltså från 

en mer generaliserbar regel om hur konflikter och missnöje brukar uppstå och kan 

kanaliseras i ett samhälle med folkvalda politiker. Men inte heller detta räcker för att 

förklara demokratins kris. För att förstå vidden av denna behövs ytterligare 

förklarande element, den ”politiska polariseringen” som sker i ”alla kristider”: 

Caroline: Och det är ju då, nu är vi på tre [hänvisar till tavlans tredje punkt], det är då vi 

får den här tilltagande politiska polariseringen. Och det händer i alla kristider kan man 

säga [...]. Då går folk från att ha varit mjuka på mitten så där, till att få ganska radikala 

åsikter, och det beror ju på att situationen kräver andra lösningar kan man säga. 
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Vad som nu är presenterat är alltså det första ledet i modellen, det som ”händer i alla 

kristider”: om det a) finns en ekonomisk kris och b) en politisk instabilitet leder det 

till c) politisk polarisering: a + b → c.   

Politisk polarisering ingen tillräcklig orsak – det krävs mer  

Innehållsbegreppet ”politisk polarisering” har klassen redan talat om under den 

föregående lektionen, men då som ett exempel på samtida händelser som 

Sverigedemokraternas framväxt i opinionssiffrorna på högerkanten och en ökad 

frekvens av husockupationer i Storstadsregionen på vänsterkanten. Utvecklingen 

beskrevs då av Caroline som marginella men ändå märkbara tecken att på att det i 

kristider ”rör sig på kanterna lite grann” och att det är ”clasher mellan höger- och 

vänstergrupper där man har stora demonstrationer och… det är lite på gång, känns 

det som.977 För att den politiska polariseringen ska bli ett allvarligt hot mot demokratin 

måste enligt komparationsmodellen, den ekonomiska krisen kopplas samman med 

något mer, en handlingsförlamning som gör situationen farlig.978 En politisk 

polarisering är alltså inte ett tillräcklig utan endast en möjlig orsak till diktaturers 

framväxt. Vad som krävs är för det första en fördjupad och förlängd ekonomisk och 

politisk kris. Caroline blixtbelyser med hjälp av de narrativa förkortningarna 

dolkstötlegenden och inflationskrisen i Tyskland. Till slut summerar hon situationen 

och fullföljer sitt modellbygge med det ”första exemplet” som inte blir Tyskland, utan 

Italien:  

Caroline: Så, så ser det ut samhället, det är en väldig polarisering och väldigt stora 

problem, är ni med? Och då… för då ska vi nämligen flytta oss, och ta första exemplet. 

Då ska vi konstigt nog till Italien. Och, vi har ju inte pratat så mycket om vad som hände 

i Italien under första världskriget 

Föredraget har alltså kommit fram till nästa led, d) en fördjupad ekonomisk och 

politisk kris och e) risk för diktatur. För att en diktatur ska uppstå krävs alltså också 

att en aktör dyker upp i rätt ögonblick. Aktören, i detta fall på högerkanten, skapar 

genom sitt handlande först en fördjupad kris och presenterar sig sedan som lösningen 

på krisen. I Italiens fall är aktören Mussolini. De krav som han och den fascistiska 

rörelsen ställer får ett ökat stöd i samhället, initialt från antikommunister (”det första 

då”) men sedan från allt fler som bara vill ha ett slut på den kaotiska situationen i 

Italien i början 1920-talet. 

Caroline: Och dom här kraven tillsammans dom lockade väldigt många, självklart, och 

det är inte så konstigt om ni tänker på … hur, vilket kaos det var i samhället. Jag menar 

                                                      
977 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20. 
978 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20. Ljudupptagning, lektion 13, 2009-12-04. 
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lag, lag och ordning, det var precis det som behövdes då [...] så man fick stöd från 

både arbetarklass, från ja, rika, från alla möjliga 

Resten av lektionen kommer att gå åt till att beskriva den fascistiska propagandan och 

marschen till Rom men framför allt ideologin. Denna del av framställningen hör 

emellertid endast indirekt, som ett fördjupat exempel, till den förklaringsmodell som 

nu framgått ur föredraget: a+ b → c // c + d → e.  

 

Delarna bär upp helheten, helheten förklarar delarna i en reflexiv temporalitet  

Modellen gör det möjligt att se mönster och variationer i tider av ekonomiska och 

politiska motsättningar. I och med att exemplen hämtas från tre olika tidrum: Italien 

respektive Tyskland under mellankrigstiden och Sverige i samtiden kan den användas 

för reflexiva jämförelser. Det nuvarande tillståndet kan kasta ljus på förflutna 

förhållanden och de förflutna på det nuvarande.979 Ett annat element i förklaringen är 

att delarna bär upp helheten, och att helheten förklarar delarna.980 Modellens 

försiktigt lagliknande karaktär påminner på så sätt om en historievetenskaplig 

komparationsmodell där de förklarande elementen är vagt fixerade för att möjliggöra 

jämförelser av skeenden över tid och rum, något som historiker begagnar för att 

kunna göra vad som har kallats ”komparativa orsaksslutsatser”.981 Både de italienska 

fascisternas och de tyska nazisternas väg till makten kan sägas stämma väl med 

modellens uppbyggnad. Den skulle troligen också fungera vid jämförelser med de 

avgörande stegen i många andra politiska omvälvningar som slutat med etablerande 

av diktaturer, exempelvis den ryska revolutionen. Det allmänt hållna i modellen blir 

på det sättet både dess styrka och dess svaghet. Den kan förklara likheter i vitt skilda 

skeenden men också skillnader. Det unika dragen i en historisk situation får däremot 

inte samma möjligheter att bli förklarade med andra variabler.982  

҉ 

”Våld var mäktigare än visdom”: mellankrigstid med elevers ord  

Av bilaga 6 framgår den textmängd som eleverna producerar på de tre lektionerna. 

De som skriver kortast lämnar in tre handskrivna A4-ark, de som skriver längst tretton. 

Snittet är på drygt sex sidor, alltså ungefär dubbelt så långt som Caroline uppmanande 

eleverna att skriva. Flickorna skriver i allmänhet längre texter än pojkarna, men 

                                                      
979 För begreppet reflexivt tidsperspektiv, se Ammert (2008) s. 196f.  
980 Jfr Wendell (2014) s. 85f om begreppet synekdoke i kausala förklaringar. 
981 Berge (1995) s. 51ff. Jfr Florén & Ågren (2006) s. 90ff; Torstendahl & Nybom (1988) s. 90. 
982 Jfr Wendell (2017) s. 14. 
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Alexander, Niklas och Arvid tillhör de elva elever som skriver texter som är längre än 

genomsnittet. I bilaga 5 kan vi se att det verkar finnas en viss överensstämmelse 

mellan hur ofta eleverna yttrar sig på lektionerna och hur långa deras texter blir. Fem 

av de elva elever som skriver längst texter yttrar sig också oftare än genomsnittet: det 

gäller Ida, Alexander, Niklas, Anna och Linda. I kontrast till detta finns det elever som 

sällan yttrar sig men som skriver desto längre. Det gäller framför allt Linnéa, Angelica 

och Erika. Josefin som yttrar sig allra mest bland eleverna skriver en text som ligger 

under den genomsnittliga längden. Den skiftande textmängden ger en första 

indikation på att skrivningsuppgiften har tolkats och besvarats på olika sätt och att 

uttryckssätt och skrivförmåga skiftar. Det står också klart att flera av eleverna är 

drivna som skribenter och  anpassar innehållet till både längd och genre medan andra 

har svårare att formulera sig. Klart är att vi genom skrivningsmaterialet får vi tillgång 

till fler röster och att texterna sammantaget ger oss en mer nyanserad bild av 

elevernas historiska lärprocesser. 

Mellankrigstiden som tidslig(a) alteritet(-er) i elevernas texter  

Kvalitativt går elevsvaren både i enskildheter och som helhet att beskriva utifrån 

mönster och variationer. I den kommande analysen framträder alltså eleverna både 

som enskilda skribenter och som deltagare i en socialt konstruerad 

tolkningsgemenskap. Det är också denna kollektiva aspekt som kommer ligga till 

grund för kapitlets slutsatser. Det är därmed inte en gemensam bild av det förflutna 

som eleverna producerar, den består av olika tolkningar, men det finns gemensamma 

drag i dessa olikheter och det är dessa som ur en historiekulturell aspekt blir 

väsentligast. 

Den flytande gränsen mellan plagiat och kulturell tillägnan  

Många sakuppgifter i elevernas texter handlar om sådant som de läst i sina 

läromedelstexter och sådant som de hört under lektioner. Det betyder att elevernas 

essäer tenderar att i olika grad bli reproduktioner. Inte sällan lånar de ord och uttryck 

närmast ordagrant från förebilderna. Några av eleverna anstränger sig visserligen att 

skriva  ”med egna ord” men återger ändå snarlika formuleringar från läromedel och 

lektioner. Om man ser essäskrivningen som en inbjudan till deltagande i ett försök att 

lära sig konsten att bygga under ett resonemang kommer detta ”plagierande” drag i 

ett annat ljus. Med ett sådant synsätt handlar det snarare om en övning i att ur ett 

relativt omfattande material välja ut och behandla det som på bästa sätt kan besvara 

de historiska frågeställningar de fått av sin lärare. Ibland framstår svaren som helt 
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självständiga röster, ibland som återklanger i ett ekotempel. 983 I det följande kommer 

denna dubbla blick på elevernas texter vara nödvändig att ha med som en 

bakgrundsfaktor med betydelse för analysernas räckvidd men också för att spegla 

bredden och variationsrikedomen i texterna. I hur hög grad eleverna ”verkligen” 

uppfattar tidslig alteritet och hur den eventuellt och ”innerst inne” formar elevernas 

samtids- och framtidsuppfattning kommer vi givetvis inte åt med den här 

undersökningen.  

Olika sätt att lösa skrivningens komplexa frågor  

Eleverna väljer att lösa skrivningsuppgiften på flera olika sätt. Det blir bara tre elever 

– Lisa, Alexander och Mattias – som skriver fiktivt, som en ”reportageresa”, på det 

sätt som Caroline ursprungligen föreslog. Dessa tre elevers svar blir därför mer 

sammanhängande och de olika delfrågorna besvaras inte heller deras fall i den 

ordning de står på skrivningsuppgiften. Ytterligare en variant står Maria och Linda för 

då de skriver långa och berättande texter som utgår från läromedelstexterna om 

Hitler och Mussolini och där skrivningens frågor i hög grad interfolieras i texten. Övriga 

24 elever besvarar emellertid fråga för fråga. Men eftersom delfrågorna i hög grad 

kan ses som en slags stödstruktur till ett längre och sammanhängande essäsvar blir de 

i olika grad överlappande och innehåller inte sällan rena upprepningar. I några fall 

väljer elever att skriva samman svaren på två eller fler frågor. 

Vid närläsning av elevsvaren är det emellertid möjligt att separera det de skriver och 

därmed följa den numrering som jag tillfört skrivningen i samtliga elevsvar. I det 

följande analyserar jag alltså eleverna svar i skrivningsinstruktionens ordning och med 

ledning av den numrering som jag lagt till i hakparentes i figur 9.3.  Alla 

uppgiftsformuleringar har överlag en hög komplexitet. Vi kan exempelvis notera att 

redan den första uppgiften innefattar krav på kausalresonemang med stor räckvidd 

och att svaret på denna fråga skulle kunna innefatta många – kanske de flesta – av de 

andra frågorna. Några helt enkla ”faktafrågor” av innehållslig karaktär finns knappast 

på skrivningen.984 Som jag ser det kan elevernas svar stundtals vara mer avancerade 

på en ”G”-fråga än på ”VG”-frågan.985 Men det är inte som bedömningsunderlag jag 

undersöker dem. Hur Caroline bedömde elevernas svar och hur eleverna tog emot 

bedömningarna ligger utanför den här studiens räckvidd. 986   

                                                      
983 Jfr svenskdidaktikern Nils-Erik Nilssons resonemang om de flytande gränserna mellan innehållslöst 
plagierande och kulturellt tillägnande i elevtexter, Nilsson (2002) s. 155–166. 
984 Enligt David Rosenlund (2016) s. 87ff är det dock osäkert om frågor av den karaktär som finns på 
skrivningen är så komplexa, eller om de kan betraktas som en annan form av memoreringskunskaper, 
där redan färdiga slutsatser reproduceras på skrivningen.  
985 Jfr Carlgren (2011) s. 50–52.  
986 Jfr Ercikan & Seixas (2015) för en aktuell översikt över historiedidaktisk bedömningsforskning.  
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Vad var det som hände? Vad berodde det på?  

Frågorna 1-5 kretsar kring händelseförloppen i Tyskland och Italien. Frågorna är 

riktade till båda länderna och är därmed inriktade på det som är gemensamt. Den 

första uppgiftsfrågan ramar på så sätt in skrivningen i det modelltänkande som 

framgår av Carolines komparationsmodell, frågan skulle ha kunnat innefatta fler 

länder och var antagligen ursprungligen också inriktad mot att ge eleverna tillfälle att 

innefatta falangisternas Spanien i sina svar. De övriga fyra frågorna är explicit 

inriktade mot Italien och Tyskland. Ett illustrativt exempel på att elevernas svar ser 

olika ut både vad gäller disposition och innehåll får vi om vi till att börja med jämför 

hur Ida och Niklas besvarar uppgift 1 och 2. Ida besvarar frågorna separerat och Niklas 

skriver samman dem:  

Ida: 1. På 1930-talet höjdes inflationen och allt blev mycket dyrt. Och eftersom det var dyrt så 

hade många inte råd och tusentals människor blev arbetslösa. De arbetslösa var i stort 
behov av en ledare. För demokratin föll när det var så stor ekonomisk kris. Alla var i stort 
behov av en ledare och Hitler kom precis i rättan tid och kunde lova jobb till alla så att man 
fick mat på bordet. 

2. I Italien så råkade kommunisterna illa ut och fick mycket skit av fascisterna och deras 
ledare Benito Mussolini. Mussolini vann snabbt över [en] stor del av Italien till hans sida och 
han ville göra sig själv till Italiens överhuvud. I Tyskland var man emot judar. Även där fick 
Hitler med [en] väldigt stor del av Tyskland för att gå med i Nazistpartiet. Hatet mot judar 
hade han fått efter första världskriget för att de hade det så bra och han själv bodde på 
gatan. Judarna hade de bra jobben och de hade mycket pengar. Både Mussolini och Hitler 
var otroligt duktiga talare och på så sätt fick dom över folk på deras sida. Hitler lovade som 
sagt att alla skulle få ett jobb om han blev ledare. När han sedan blev det förbjöd han alla 
andra partier och grupper i Tyskland. Alla skulle de tro på Hitler! Han var ledaren.  

Niklas: Fråga1/2.  Efter första världskriget var det en lång tid av lugn i Europa. Tyskland fick 

visserligen en hyper inflation med arbetslöshet och chockminskningar på förmögenheter som 
följd precis efter krigets slut, men efter flertalet stora lån för USA fick de ekonomin på fötter 
igen. I större delen av Europa hade en skräck för kommunismen krupit fram p.g.a. 
Stalinismens skräckvälden i Ryssland, där många välbärgade blev av med både gård och 
rikedom (eller till och med liv!). Detta ledde till att de rika i många länder där det 
demokratiska styret inte fungerade –och där det skett en polarisation – mellan höger och 
vänster extremister – ofta valde nationalistiska partier (eller grupper) framför socialistiska. 
Demokratin var ung i många länder och man hade ofta nyligen fått allmän rösträtt, men styret 
blev bara kaosartat, och särskilt efter finanskrisen 1929 valde väldigt många en ledare som 
var stark och kunde bygga upp landet igen.   

I likhet med Carolines begriplighetsmodell finns det i bådas svar inslag av både 

ekonomiska och politiska problem. Kombinationen är viktig, det räcker inte med ett 

av leden i svaren. Ida skriver att ”demokratin föll när det var så stor ekonomisk kris” 

och Niklas lyfter fram den politiska polariseringen, att demokratin av ”ung”, och 

regeringsmakten svag. Vi kan lägga märke till att båda svaren innehåller en tendens 

till att komprimera skedet. Niklas beskriver utvecklingen i Europa som ”lugn” och tar 

endast upp den tyska hyperinflationen som 20-talets problem. Fascismen och Italien 

faller helt ut ur bilden som ett särskilt problem och ersätts i stället med ett allmänt 

resonemang om utvecklingen i ”många länder”. I Idas svar sker en sammanblandning 

av 20-talets inflationskris och 30-talsdepressionen. Niklas är ensam i klassen om att ta 
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upp den ryska revolutionen och kommunistskräck. Han använder också begreppet 

politisk polarisering. Ida understryker antisemitismen och Hitlers talekonst som en 

viktig faktor till händelseutvecklingen. Båda betonar arbetslösheten.  

Så gott som alla elever använder på motsvarande sätt minst ett ekonomiskt problem 

och 26 av 29 ett politiskt, de flesta flera i sina svar. Av de ekonomiska problemen 

dominerar arbetslöshet som återfinns i 21 elevsvar medan statsskuld i form av 

skadeståndskrav på Tyskland jämte den tyska inflationskrisen återfinns finns i 16 svar. 

14 av svaren är när det gäller ekonomin visserligen mycket allmänt hållna och 

konstaterar endast att det var kris utan att närmare ange vad den bestod av. Att 

börskraschen endast nämns i 11 elevsvar förvånar lite med tanke på att det är en viktig 

del av undervisningsberättelsen. När det gäller de politiska problemen återfinns 

formuleringar om att demokratin var ”ung” eller ”ny” på ett liknande sätt som hos 

Niklas i 17 av 29 elevsvar. De många partierna och deras splittring är också ett vanligt 

inslag i nära hälften av svaren.  

”Behov” av en stark ledare och ”blundande” folk 

När det gäller den andra delfrågan om de politiska problemen är det 13 elever som i 

likhet med Ida talar om ”behov” av en stark ledare, antingen som svar på denna 

delfråga eller på andra delfrågor, och som betonar Hitler som en god talare som dök 

upp i rätt ögonblick. Flera nämner en allmän oro, antingen som ett subjektivt upplevt 

problem hos människorna som levde då eller också som ett objektivt beskrivet 

problem, där människors handlingar exempelvis strejker, upplopp eller 

butiksplundringar är utmärkande. Ett svar som täcker in relativt många av de här 

aspekterna är Erikas. En del känns onekligen igen från läromedelstexten om Hitler, 

temat med det ”blundande” folket också från filmen:   

Erika: Den tyska befolkningen kände sig förnedrade efter första världskriget. Hitlers tal och 

synpunkter påverkade människor och allt mer folk ville ha revansch. Samhället var fattigt och 
många var utan jobb. Folket ville ha en stark ledare och blundade för deras hemska 
synpunkter. Det var därför både Nazismen och Fascismen kunde komma till makten.  

Svaren på delfråga 2 blir delvis överlappande med de tidigare och en del elever 

upprepar också vad de redan skrivit. Vi kunde exempelvis se att Ida och Erika tog upp 

tänkbara intressegrupper i de arbetslösa tyskarna. Uttrycken med det blundande 

folket indikerar det tredelade aktörsperspektivet som en del av begripliggörandet. I 

svaren på delfråga 3 finns det också tydliga inslag av ”rättegångsförhandlingen” som 

vi såg på lektionerna och där detta kan bli ett instrument i begripliggörandet. Ett par 

elever, exempelvis Linnéa, understryker dock skillnaderna mellan fascisternas och 

nazisternas maktövertagande. Det innebär att för henne var det tyska ”folket” 

ansvarigt för att Hitler fick makten medan fascisterna hade låtit sina våldsamma 
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anhängare bruka våld. Svaret på frågan blir en lång och sammanhängande berättelse 

där mycket känns igen från lektioner och läromedel men där slutsatserna är mer 

självständiga:  

Linnea: Fascisterna anhängare kallade sig för ”svartskjortor”. De var starka, 

mansgrisliknande män som älskade våld. Att visa sig svag var bland det värsta man kunde 
göra. Fascisterna, under ledning av Benito Mussolini, tog makten i Italien genom en 
statskupp. Och sedan förbjöd dem alla andra partier. Så det var de våldsälskande starka 

svartskjortorna som egentligen förde fram fascismen genom att göra vad de älskade ... slåss.  

Nazismen är lite inspirerad av fascismen. Det hör man till och med på nazist-anhängar-
namnet. De kallade sig för brunskjortor. Men när nazisterna kom till makten var det en aning 
annorlunda än fascismen. Nazisternas ledare Adolf Hitler försökte sig på en statskupp men 
misslyckades. Han upptäcktes och sattes i fängelse. Några år senare återkom han, men då 
inte genom en kupp. Han marknadsförde sig själv genom radio, reklam och annat. Och den 
splittrade tyska nationen älskade honom! Han och hans parti, nationalsocialisterna blev 
framröstade med stor majoritet och Hitler blev rikskansler. Det var folkets beslut.  

Några närmare detaljer i maktövertagandet kan vi emellertid inte se i Linnéas svar, 

trots att det är långt. Händelser som ”marschen till Rom” eller ”riksdagshusbranden” 

nämns inte fastän båda dessa narrativa förkortningar har omnämnts i 

undervisningsberättelsen på lektioner och i läromedel. Det får till följd att skillnaderna 

mellan de båda diktaturernas tillkomst i det här fallet blir väl starkt: att nazisterna 

aldrig hade stöd av en majoritet av det tyska folket omnämns inte av Linnéa eller 

någon annan elev, inte heller de våldsmetoder som användes från och med våren 

1933. I svaret på fråga 6 är det 13 av 25 elever som skriver fram skillnaden mellan 

statskuppen som medel för Mussolini och valvinst för Hitler på ett liknande sätt. 

Aktörsperspektiven är viktiga också på fråga 3 som bevaras av 27 av 29 elever. Av 

dessa föredrar tolv sammanfattande uttryck som ”folket” på det sätt vi kan se hos 

Linnea. Hos Saga blir det tydligt att det kunde finnas flera olika skäl. 

Syndabockstänkandet, speciellt för ”medelklassarna” är centralt:    

Saga: Benito Mussolini och Adolf Hitler hade stöd från många olika håll. Speciellt Hitler var 

supportrad från alla 3 samhällsklasser, då han var en bra talare.  De rika valde honom för att 
kommunisterna inte skulle komma till makten, för då skulle deras företags vinst inte tillhöra 
dem utan delas ut jämnt av staten. Medelklassarna valde honom för att det redan från början 
var kommunisternas och judarnas fel att allt gick åt skogen (sade Hitler). De allra fattigaste 
röstade på honom för att han lovade att det skulle bli bättre 

Historiens antihjältar och offer listas på skrivningen  

Den fjärde delfrågans formulering indikerar att det är det tredelade 

aktörsperspektivet som är det efterfrågade. Det är partierna eller diktatorerna som är 

aktörer och resten av befolkningen blir indelade i offer och privilegierade. ”Folket” 

har därmed, i likhet med läromedlens skildring, övergått från att vara aktör till att bli 

en passiv iakttagare, som ”blundar” och accepterar utvecklingen. Men också i svaren 

på denna fråga är det möjligt att urskilja hur eleverna väljer att betona olika 

offerkategorier i sina svar. Det är överlag betydligt färre som beskriver fascismens 
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offer än nazismens och bredden är också mindre för de förstnämnda. En del elever 

besvarar frågan mycket kortfattat och ger i de fallen endast en bild av situationen i 

Tyskland. För nazismens del förekommer inte sällan den slags kataloger som också 

kan återfinnas i läromedlen och som vi såg att Hampus sammanfattade som ”anti-

alla” när han ställde en fråga till Caroline. Arvid ställer upp en sådan lista, men bifogar 

också vad som framstår som en slags förklaring när det gäller judar som vi också sett 

i andra elevsvar – de var avundsvärda:  

Arvid:  Vilka missgynnades [?]  

Judar, Hitlers huvudsakliga hat var mot judarna eftersom han ansåg dem som orena tyskar. 
Många judar var väldigt framgångsrika och hade oftast ett bra jobb, det gillade inte Hitler. 
Kommunister var nästan lika oomtyckta och behandlas illa de med. De hade det värst i 
Italien. Folk som utryckte andra åsikter än Hitler blev misshandlade eller tystade. Fler 
grupper som missgynnades var bl. a. romer, homosexuella, handikappade och 
utvecklingsstörda.  

Ibland framstår dessa svar som uppräknade och memorerade läxor där distansering 

är ett genomgående drag: 

Anna: De som förföljdes var kommunister, judar, svarta, homosexuella eller efterblivna.  

Hur stora dessa grupper var, vad förföljelserna innefattade och anledningarna till att 

de förföljdes blir inte tydligt. Att var och en av dessa kategorier innefattar individer 

framgår knappast. En del elever, som John, sammanfattar offer och förövare mycket 

kortfattat men här återkommer också det tyska ”folket” på de anklagades bänk:  

John: 4. Folket ville ha en syndabock och det blev judar, kommunister, socialdemokrater, 

zigenare och svarta. Det dessa som förföljdes. De som gynnades var då arbetsklassen och 
den ”rena” tysken.  

Idas inlevelse i vad det kunde betyda för människor att inte passa in i det fascistiska 

Italien är ett undantag:  

Ida: Mussolini höjde manligheten medans han sa att kvinnan, de svaga, hade sin plats i 

hemmet. Och han tyckte att man skulle leva farligt och de kunde bara männen vara. Tänk då 

att vara en homosexuell man i Italien på den tiden. Hemskt!  

Inte bara i Idas svar utan överlag blir sammanställningar som ”svag” och ”stark” något 

som på ett paradoxalt sätt tycks kunna bekräfta den fascistiska och nazistiska 

världsbilden i elevernas texter. Kvinnorna hamnar som grupp i samma ”svaga” 

kategori som de som drabbades av direkta förföljelser. I elevernas texter kommer 

”svaga” kategorier enbart framträda i sina offerroller som därmed bli underkastade 

de ”starkas” våldsmakt, ett tecken på att denna styrka alltså fanns och kunde läggas 

till grund för maktställningen.  
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Fascism och nazism vad är skillnaden?  

Samtliga elever utom en anger någonting som kan karakterisera de båda ideologierna. 

Tolv av dem anger att nazismen är nästan samma sak som fascism. I några fall finns 

tydliga tecken på att elever har tagit fasta på Carolines genomgångar: ”Nazismen kan 

man säga är en ”undergren” av fascismen” skriver exempelvis Josefin. John och Saga 

har liknande formuleringar. Hos andra elever består likheterna av att de upprepar 

samma egenskaper då båda ideologierna beskrivs. Antikommunism, nationalism och 

bejakande av våld är sådant som är ganska vanliga likheter i elevernas svar, liksom 

motstånd mot demokrati och fientlighet mot kunskaper, bildning och eftertanke, 

ibland genom begreppet ”anti-intellektualism” som Caroline har använt och skrivit på 

tavlan. I Henriks svar är de viktigaste likheterna nationalism och antidemokrati:  

Henrik: Fascismens ideologi är en antidemokratisk våldsideologi. Man tycker att demokratin 

är ett skämt och att den inte leder någonstans. Fascisterna förhärligar våld och de tycker att 
våld är något fint och manligt. De ville ha tillbaka det gamla romerska väldet med en mäktig 
ledare och hårdare lagar. Man skulle kämpa för nationen (oftast på andras bekostnad). 
Fascismen var anti-intellektuell, våld var mäktigare än visdom. Nazismens hela namn är 
Nationalsocialism. ”Nationen ska renas från andra raser” är det huvudsakliga syftet. Precis 
som fascisterna så avskydde man demokratin. Den ansågs medföra svaghet och splittring i 

landet b.l.a polariseringen.  

Den skillnad som Henrik väljer att lyfta fram är en allmänt hållen beskrivning av den 

nazistiska rasismen. I de 28 elevsvaren finns sammanlagt 14 belägg för den här typen 

av svar och 14 som explicit tar upp antisemitism, ibland i kombination ibland inte. 

Flera elever beskriver nazism som fascism med ett tillägg av rasism. Ett tredje 

kännetecken som är starkt framskrivet i elevernas svar om fascismen är ett 

machoideal och detta vid sidan av våldet är det vanligaste svaret, 18 av 28 elever 

nämner detta i sina svar och 11 nämner kvinnofientlighet, ibland kombinerat.987   

Historisk  empati som problem och möjlighet 

Fråga 11 betraktades som svår av flera elever. Fem elever väljer också att inte alls 

besvara den här frågan. Om det beror på att de tycker att de redan fått med det vill 

ha sagt på de andra frågorna, om de inte hunnit eller om de uppfattat frågan som 

svårare än de andra är omöjligt att veta. Att den uppfattats olika av eleverna står 

emellertid klart.  

Delfrågans utgångspunkt om det ”positiva” med nazismen och fascismen beskrevs på 

lektionerna av Caroline som ett försök att arbeta med tankebegreppet historisk 

empati. Så uppfattades det dock endast av tre elever, Linnéa, Lisa och Alexander. Den 

sistnämnde löser uppgiften som en del av sitt långa och sammanhängande svar där 

                                                      
987 Mång formuleringar ligger nära Bergqvist et al (1999) s. 25f och Carolines genomgång om fascismens 
ideologi på lektion 8 och 9, ljudupptagningar, foto och fältanteckningar 2009-11-20, 2009-11-23.  
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han låtsas skriva som en fascistsympatiserande journalist på reportageresa i 

mellankrigstidens Italien och Tyskland 1937 – för att i del två av sitt svar skriva en 

värderande krönika i eget namn år 2009 men också fiktivt publicerad. Journalisten på 

resa 1937 intervjuar först en italiensk man och därefter en tysk kvinna som båda bara 

har positiva saker att säga om den minskade arbetslösheten och den stigande 

levnadsstandarden. Kvinnan berättar att hon också uppskattar Hitler för att han 

”håller borta alla smutsiga judar, svarta och zigenare”. Mot slutet av den fiktiva 

krönikan skriver journalisten att de båda staterna också har stora, expansiva 

framtidsplaner: 

Alexander: ”Stockholms Allehanda, den 10 december 1937” [---]”Vi ser hur demokratin 

tappar i inflytande i vår världsdel. Vi ser istället hur starka ledare bygger upp trasiga nationer 
till stolta supermakter. [---] Vart är då allt på väg? Vi ser med spänd förväntan på vad dessa 
ledare kommer att göra för sina nationer de närmaste åren framöver.”  

Lisa låtsas att hon är på resa med en tidsmaskin tillsammans med en historieprofessor 

som kan förklara allt hon ser. Hon löser uppgiften på delfråga 11 genom att landa i 

Berlin 1945 strax efter krigsslutet och låta en före detta nazist berätta om varför han 

röstade på Hitler. Han kan också berätta och visa på vilket elände det lett till. Linnéa 

är den enda i klassen som resonerar om hur svår den historiska empatin kan vara:  

Linnéa: Jag ska verkligen försöka hitta positiva sidor i nazismen/fascismen. Det är svårt och 

kommer låta töntigt, men man måste tänka som om man bodde i Tyskland på 
mellankrigstiden och leva sig in i hur de kände. Hur otroligt tufft de måste ha haft det!  

Andra elever blir mer tveksamma inför uppgiften. ”Är det en kuggfråga, eller?” frågar 

Filippa och Saga avfärdar frågan helt:  

Saga: Jag har ganska svårt att hitta några positiva sidor med fascism eller nazism. Banne 

mig, finns det ens? Inte enligt mig i alla fall.  

Sammanlagt är det sju elever som svarar på detta tydligt värderande sätt med vad 

som framstår som ett personligt ställningstagande. Fyra är starkt avståndstagande 

och tre menar att det endast är som varnande exempel inför framtiden som man kan 

se något ”positivt” med de båda rörelserna. Men de flesta, sammanlagt 15 elever, 

besvarar frågan genom att helt enkelt återigen upprepa och i viss mån betona det de 

redan skrivit om oliktänkande, judar och andra som drabbades av regimernas 

förföljelser. Nio elever tar upp de långsiktiga följderna i form av världskriget och det 

kalla kriget. Tio elever menar att allt som kunde uppfattas som positivt också hade 

någon negativ konsekvens.  

Kontroversiella motröster i en gråzon?  

De elever som tar personlig ställning på skrivningens sista fråga gör det för att tydligt 

ta avstånd från nazism och fascism. Det gäller alla, utom möjligen tre elever, vars svar 



369 
 

ibland rör sig i en lite svårtolkad gråzon av kontroversiella tankar och attityder i 

förhållande till skolans värdegrundsperspektiv. En av dessa elever är ”E27” som prövar 

tanken på att diktaturer skulle kunna vara bra, åtminstone i ett litet land:  

E 27: Det finns positiva sidor med fascism och nazism, i alla fall med de ledare som härjade 

under mellankrigstiden. Arbetslösheten minskade tack vare alla nya jobb o.s.v. Jag undrar 
om Hitler hade fått makten utan de positiva sidorna. Produktionen av varor steg. En diktatur 
skulle nog fungera om den användes på ett bra sätt, i alla fall i ett mindre land, för i ett stort 
land finns det för många människor vilket leder till många åsikter. 

Argumentationen kan ses som en fortsättning av svaret på annan fråga på 

essäskrivningen där ”E27” utgår från vad som uppges vara vittnesmål från en nära 

släkting. Svaret på den frågan pendlar mellan vad som framstår som ett försök att 

tillämpa tankebegreppet historisk empati och något som liknar ett rättfärdigande 

försvarstal för dem som kom att sympatisera med Hitler:  

E 27: I Tyskland hördes kvävda rop på hjälp då Hitler kom och talade om att allting skull bli 

bra, jag vet detta för att [en nära släkting] var med. [Hen] har berättat hur folk frös på gatorna, 

hur köerna till soppköken gick genom hela städer, och hur Hitler sedan kom dit och talade.  

I det fortsatta svaret beskriver E27 visserligen hur Hitler kastade motståndare i 

koncentrationsläger och att de dödades där. Men Goebbels beskrivs som ett 

”propagandageni” och i svaret framhålls att Hitler blev ”mer och mer omtyckt av det 

germanska folket”. Här återfinns också fler formuleringar som är svårtolkade: 

E 27:I Tyskland var orättvisan över förlusten [i Versaillesfreden] stor och syndabocken var 

judarna, för att judarna ville ha ett eget herravälde. Enligt den nazistiska ideologin baserad 

på Mein Kampf var den Tyska rasen överlägsen. Tyskland ville ha revansch.  

Förföljdes de tyska judarna ”för att” de ”ville ha ett eget herravälde” eller för att 

antisemiterna omfattade denna världsbild? Är den nazistiska rasideologin endast 

något som ska ses som ett svar på ”orättvisan” i Versaillesfreden? Ett annat exempel 

på ett svårtolkat svar är ”E1:s”. Fascismen innebar färre ”överviktiga” människor. Det 

inte är fel att ”gilla sitt land” och även om nazisterna gick ”över gränsen lite” är 

nationalismen i grunden bra. Fascister och nazister hindrade också världen från att bli 

överbefolkad. Allt detta är samtidigt inbäddat i ett slags avståndstagande:  

E1: Otroligt nog finns det positiva saker i den negativa eran. Jag menar ju liksom att t.ex. 

nazisterna var ju nationalister och vem säger att det är fel att gilla sitt eget land. Visst dom 
kanske går över gränsen lite men nationalister är bra om man håller sig långt ifrån den 
gränsen. Det positiva med fascismen var ju att det inte kunde finnas så många som blivit 
överviktiga på grund av skräpmat. Styrka och våld var vackert, så man tränade för att kunna 
visa sig bra som person. Och, även om det är något som var det hemskaste som hänt under 
århundraden som jag också håller med om var hemskt, var att dom hindrade det från att bli 
överbefolkat i världen.  

Det är möjligt att E1:s text ska läsas som en form av ironi eller att den helt enkelt är 

ett uttryck för en strävan av att vara så personlig som möjligt och att innehåll, budskap 

och stil inte riktigt matchar vad det är hen vill ha sagt. Också i det tredje exemplet är 
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det lite svårt att avgöra vad som är seriöst menat och vad som är uttryck för tankar 

som kan sägas vara kontroversiella. Även ”E26” utgår från föreställningar om världen 

som ”överbefolkad”. Den värld som blir konsekvensen av att bara ”låta den starkaste 

överleva” blir i vart fall långtifrån god. Tonen är drastisk:  

E26: Egentligen finns det inga positiva sidor med nazism respektive fascism men om man 

tänker sig så att båda är emot invandrare. Det skulle kanske vara bra om [man?] gjorde så 
att man [kunde] låta folk vara kvar i sina länder så att det inte blir överbefolkat i vissa men t. 
ex. i Afrika och Kina är det redan överbefolkat så dom skulle ju vara tvungna att breda ut sig. 
Utan att tänka rasfördelat så skulle det vara bäst att låta den starkaste överleva för då skulle 
vi avla fram bara bra människor som är smarta, starka o.s.v. tillsist skulle vi vara så smarta 
att vi inte har några problem att lösa och bara sitta, sova, äta, skita, och så skulle vi inte 

utvecklas och därför dö ut som art. 

Ingen av de här tre eleverna ger uttryck för liknande tankar på lektioner eller i 

intervjuer under de veckor då jag besöker klassen. Deras skrivningssvar är i övrigt inte 

heller kontroversiella. Det är fullt möjligt att det kan vara fråga om övertolkningar att 

betrakta det som annat än oklara formuleringar på en fråga som flera elever inte 

besvarar, andra ställer sig undrande till och som några uttryckligen tyckte var mycket 

svår att hantera. Som möjliga motröster intar de ändå en tänkbar position och belägg 

för att alla elever inte nödvändigtvis har de värderingar som styrdokumenten utgår 

från.988 Det kan tänkbart finnas fler elever i klassen som på olika sätt kan ha avvikande 

meningar som de inte kan eller vill ge uttryck för på en skrivning i skolan. De här 

elevernas texter synliggör också problem med att dra för långtgående slutsatser om 

enskilda elevers historiemedvetande eller historiska tänkande på grundval av material 

producerat i skolan, i synnerhet om detta material är avsett för bedömning.  

Ett eller två tidrum? Mellankrigstiden som modellerad historia  

Situationen före och efter nazisternas maktövertagande är under lektionerna och i 

elevernas läromedel beskrivna som tillstånd med diametralt motsatta villkor för 

människorna i Tyskland. Dikotomierna är vid en genomläsning av elevernas texter lika 

slående: demokrati står mot diktatur, frihet mot tvång, tolerans mot intolerans, 

oordning mot ordning, arbetslöshet mot full sysselsättning, obeslutsamhet mot 

beslutsamhet, fred mot krig, judisk samexistens mot antisemitisk förintelse, nationell 

förödmjukelse mot nationell revansch. Kvinnoemancipation uttrycks genom sin 

motsats då nazismens drag av misogyni och krav på traditionella könsroller 

underförstått står för en förändring av ett tidigare tillstånd eller en tidigare påbörjad 

frigörelseprocess. Att det är fråga om en skarp och definitiv gräns mellan 

                                                      
988 På den andra anonyma elevenkäten finns också vissa tecken som tyder på att det skulle kunna finnas 
en sådan underström hos några elever i klassen. Två av eleverna sätter svarskryssen på en av de slutna 
frågorna så att de bildar ett hakkorsmönster och en av dem lägger till en kodbeteckning, 5136 H31L, 
något som visar sig stå för ett ovanligt sätt att uttrycka ”Sieg Heil” på internet, begagnat bland annat 
av tyska högerextrema grupperingar vid denna tidpunkt. Jfr Olofsson (2011) s. 190.  
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Weimarrepubliken och Tredje riket och att de i dessa avseenden är varandras tidsliga 

alteriteter står lika klart i elevtexterna som i läromedlens och lektionernas innehåll.  

Den historiska skillnaden mellan Tysklands 1920- och 30-tal binds i elevtexterna 

samman med ett orsaksresonemang där olika materiella anledningar, rationella och 

irrationella skäl får människor att söka sig till och/eller att rösta på nazismen. 

Grundläggande är den ekonomiska krisens problematik med den utbredda 

arbetslösheten. Men inslag av andra och sammanhängande förklaringar återfinns 

också. Att Hitler som slug politiker och skicklig talare tillsammans med nazisterna som 

propagandister kan utnyttja situationen och förleda det tyska folket är vanliga troper. 

Antisemitismen uppfattas som något som går att ta i anspråk av nazisterna: stundtals 

bygger bilden av det tyska ”folkets” fientlighet mot judar på en av eleverna icke 

ifrågasatt stereotypisk bild av den framgångsrike, och mäktige juden som ”tyskarna” 

kan känna ”avundsjuka” mot.  

Men frågorna på skrivningen är också riktade till fascismens Italien. Och även här kan 

vi se en tvådelad värld, ett före och ett efter Mussolinis maktövertagande i elevernas 

svar. Den samhällsvetenskapligt färgade modell som kännetecknat Carolines 

resonerande ger elever möjligheter att begripa de båda förloppen som två exempel 

på samma fenomen, i synnerhet som eleverna genom undervisningen fått tillgång till 

en fascismteori som gör nazismen till en underkategori. Att jämförelserna mellan 

Italien och Tyskland innefattar sammanblandningar och sammansmältningar av 

förhållanden är därför inte särskilt förvånande. De skillnader som framträder är att 

den italienska diktaturen beskrivs som ”mildare” än den tyska och att rasism och 

antisemitism var typiskt för nazism, inte fascism. ”Mellankrigstiden” framstår 

sammantaget i elevernas svar som en till de två länderna begränsad 

sammanhängande och sammanfallande krisperiod, präglad av våld och våldsamma 

uppgörelser. Förhållanden på andra ställen i världen nämns endast sporadiskt. Ingen 

tar upp mellankrigstidens Sverige.  

Den ”modellbild” som eleverna i klass 9x skapar av mellankrigstidens Tyskland 

påminner inte bara om de begriplighetsmodeller deras lärare gett dem som underlag. 

Till bilden hör också det tragiska drama som analysen av berättelserna visade i 

föregående kapitel Vi finner inga motkrafter mot utvecklingen i form av politiska 

motståndare i elevernas texter. Inte heller avgörande händelser som ”marschen mot 

Rom” eller ”riksdagshusbranden” har uppmärksammats trots att den typen av 

narrativa förkortningar återfinns i läromedel och klassrumssamtal. Vägen mot makten 

är en väg som beträddes eftersom människor lurades in i diktaturernas fälla i en tid 

då ”våld var mäktigare än visdom”. Beskrivningen av utvecklingen mot en katastrof 
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har drag av moralitet och fatalism. Det blir mot denna tidsliga alteritet situationen i 

Sverige 2009 ska sättas.  

҉ 

”Demokratin är, och var redan då ingrodd i det svenska folket” 

”Kan vi få en liknande situation i dagens svenska samhälle som den i mellankrigstidens 

Tyskland?” lyder delfråga 10 på skrivningen. Tillsammans med delfråga 8 och 9 har 

den tolkats som den primära historiska frågeställning som tydligast artikulerats i 

undervisningsberättelsen. Frågan har till skillnad från alla andra frågor på skrivningen 

inte diskuterats i detalj i klassrummet. Under sin sista lektion med klassen före 

skrivningen kommenterar Caroline samtliga frågor, utom den: 
Caroline: Sen när det gäller MVG-n där [...] – då ska man jämföra mellankrigstidens 

Tyskland med Sverige 2009. Den här tänker jag inte hjälpa er med.989 

Att ingen av eleverna protesterar eller begär närmare upplysningar om vad de ska 

göra med den här frågan kan tyckas lite förvånande. Vi vet att elever i klass 9x inte 

verkar vara rädda att ge uttryck för sina åsikter om bedömningsfrågor och att de 

många gånger lämnat förslag på tolkningar och fritt har prövat sina tankar om innehåll 

i undervisningen. En orsak till återhållsamheten här kan vara att de är medvetna om 

att uppgiften skulle kunna vara särskilt betygsgrundande för det högsta betyget den 

här terminen. I betygskriterierna, både i de för SO-ämnen, och i de för historia, finns 

det flera punkter som handlar om att eleven ska ge exempel på ett självständigt 

förhållningssätt genom att ha utvecklat ”egen ny kunskap” i ett ”nytt sammanhang” 

och där historiska begrepp och perspektiv på samtiden är en avgörande faktor: 

Eleven använder begrepp och modeller från det samhällsorienterande kunskapsområdet vid 
tolkning av nya sammanhang.// Eleven är väl orienterad i aktuella händelser och urskiljer 
faktorer som kan förklara dem.990 

Eleven diskuterar och förklarar utifrån olika historiska perspektiv viktiga händelser i nutiden. 
//.Eleven utvecklar genom studier utifrån historiska begrepp egen ny kunskap och använder 
denna i det egna arbetet.991 

Det är inte helt osannolikt att en lärare kan uppfatta kraven på ”egen ny kunskap” i 

”det egna arbetet” som att elever inte bör torgföra vad de själva kommit fram till i 

klassrummet. På så sätt kan deras bidrag bedömas som mer individuellt producerade 

delar av skrivningen. Är eleverna medvetna om betygskriterierna och redan förberett 

                                                      
989 Ljudupptagning, lektion 13, 2009-12-04. 
990 Lpo 94/00/so, s. 70.  
991 Lpo 94/00/hi, s. 80.  
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sig på frågan upplever de måhända en konkurrenssituation som skulle kunna göra det 

ofördelaktigt att avslöja vad de tänker skriva.  

Ett minst lika viktigt skäl till att det inte blir någon diskussion i klassrummet kan 

emellertid vara att frågan, som jag tolkar den, kan uppfattas som mer eller mindre 

självklar och på det sättet faktiskt relativt enkel att ta ställning till. Weimarrepublikens 

undergång som historisk varningssignal kan genom undervisningsberättelsen anses 

vara väletablerad i klass 9x. Att eleverna redan mött tanken utanför klassrummet är 

inte heller osannolikt. I den globaliserande historiekulturen runt Förintelsen och 

andra världskriget är det nazistiska maktövertagandet en given startpunkt. Parallellen 

mellan utvecklingen i Sverige och situationen under mellankrigstiden är just vid denna 

tidpunkt en vanlig referens i andra offentliggjorda historiekulturella yttringar. Med 

tanke på att många elever har uppgett att de ofta diskuterar sitt skolarbete i historia 

med föräldrar och andra närstående vuxna är det därför inte osannolikt att de redan 

har en bra bild av vad de kan tänkas ta upp på skrivningen. 

Sverige i undervisningsberättelsen - en överblick 

En viktig premiss för den fortsatta undersökningen är att den svenska 1900-

talshistorien berörts mycket sparsamt i undervisningsberättelsen, närmast som något 

som omnämnts i förbifarten. Det betyder att elevernas jämförelser av nulägets 

Sverige med mellankrigstidens Tyskland i hög grad måste bygga på tidigare i skolan 

inhämtade kunskaper, deras egna bedömningar och i skiftande grad på andra 

influenser exempelvis från samtal med föräldrar och från mediekonsumtion. För 

översiktens skull och som underlag för förståelse för den fortsatta analysen kan det 

ändå vara väsentligt att göra en kortare sammanfattning av vad som faktiskt 

behandlats om Sverige på höstens historielektioner och vad som står att finna i de 

använda läromedlen inför inläsningen. 

Lektionernas bild av Sverige i tiden 

Någon särskild undervisning om Sverige har alltså inte ägt rum på historielektionerna 

denna höst. Det är vid sidan av finanskris och Sverigedemokraternas framgångar 

endast i form av några andra nedslag som den svenska samtiden nämnts. Dialogerna 

om vit-maktmiljöer och Salemmarschen har vi mött i det här kapitlet. Ett kort samtal 

om en pågående husockupation vilken användes som illustration till begreppet 

politisk polarisering på en tidigare lektion är ett annat exempel.992 Ytterligare en sådan 

samtidsreferens är Sveriges militära engagemang i Afghanistan vilket omnämndes i en 

                                                      
992 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20. 



374 
 

diskussion under den första lektionen.993 Att Sverige påverkades av det första 

världskriget berördes i slutet av den fjärde lektionen då också livsmedelsbristen och 

sociala spänningar nämndes.994 Några elever skojade om framtida svenska angrepp 

på Norge under lektionen om propagandaaffischerna och under lektionen om 

Versaillesfreden kommenterades Finlands separation från Sverige 1809.995 I samband 

med nazisternas raspolitik nämns det rasbiologiska institutet i Uppsala vid två 

tillfällen.996 Det är allt.997  

De använda läromedlens bild av Sverige i tiden  

I den australienska filmen om Hitlertyskland nämns föga förvånande inte Sverige alls. 

Men de svenska referenserna i det skriftliga materialet är också mycket sparsamt. I 

elevernas ordinarie lärobok finns visserligen två hela kapitel om Sverige under 1900-

talet men inget av dessa förekommer som läxläsning eller tillhör sådant som eleverna 

av Caroline uppmanas att läsa inför skrivningen. Jag har inte heller funnit några 

likheter mellan det som finns på dessa sidor och det som eleverna skriver. Dessa 

kapitel hör på detta sätt alltså inte till undervisningsberättelsen. När det gäller 

lärobokens behandling av första världskriget och mellankrigstiden nämns Sverige bara 

en enda gång, det är när texten i kapitlet om kriget upplyser om att ”britterna 

stoppade alla fartyg på väg till Tyskland [...]. Också neutrala staters fartyg på väg till 

neutrala länder som Sverige togs i beslag [...].”998 I de kopierade läromedlen är 

förhållanden i Sverige endast nämnda vid ett par tillfällen. I ett av dessa textställen – 

som vi känner igen från elevernas beskrivningar av nazisternas ideologi – får Sveriges 

steriliseringspolitik vara med i en parentes:  

Nazisterna menade – och menar fortfarande – att styrka är rätt och svaghet är fel. De pekade 
ut homosexuella, utlänningar, mörkhyade, mentalsjuka och människor med funktionshinder 
som svaga och odugliga människor i samhället. Sådana skulle inte få sätta barn till världen. 
(Liknande idéer fanns faktiskt också i Sverige. Här steriliserades många mentalt efterblivna 
människor ända in på 1970-talet.) Så är det ju i djur- och växtriket säger de. Där segrar de 
starka och för släktet vidare.999  

I samma läromedel återges intervjuer med två tyska syskon som mycket unga kom 

med de vita bussarna till Sverige efter kriget och sedan dess blivit kvar här. Flickan 

                                                      
993 Ljudupptagning, lektion 1, 2009-11-02. 
994 Ljudupptagning, lektion 4, 2009-11-04. 
995 Ljudupptagning, lektion 5, 2009-11-12; Ljudupptagning, lektion 7, 2009-11-16.  
996 Ljudupptagning, lektion 8, 2009-11-20; ljudupptagning, lektion 13, 2009-12-04.  
997 Som framgick av den kvantitativa analysen i kapitel 6, omnämndes Sverige mycket sparsamt också 
på lektioner: vid 33 tillfällen på de 13 lektioner som föregick skrivningen, något som kan jämföras med 
att Tyskland benämns över 300 gånger, se bilaga 7D.  
998 Hildingson & Hildingson (2003) s. 462.  
999 Bergqvist et al (1999) s. 40.  
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förblir nazist men hennes bror har som vuxen utvecklat något som beskrivs som 

värderingar typiska för det nya hemlandet:   

Ingrid ångrar ingenting och är fortfarande övertygad nazist. Hon bryr sig inte om hur många 
judar som mördades. Det var då – för länge sedan. Nu är det dagens Sverige som gäller. Nu 
måste vi skydda vår rena ariska ras och stoppa invandringen från länder med underlägsna 
"svarta" folk, menar hon. // Erik håller naturligtvis inte med sin syster. Att vara "svensk" betyder 
för honom precis tvärtom: att vara mänsklig, demokratisk och tolerant.1000 

I den kopierade texten om mellankrigstiden och fascismen finns en kortare passage 

där Sverige tillsammans med andra länder skrivs fram som demokratiskt:  

Höll demokratin på att dö i Europa? Nej, inte i länder som Storbritannien, Frankrike och de 
skandinaviska länderna. Där hade demokratin utvecklats under längre tid och hunnit rota 
sig.// Men i många andra länder var demokratin ung. Man var ovan vid att lösa konflikter med 
förhandlingar. I Ryssland hade man redan misslyckats (se kapitlet om Ryssland). Och fler 
länder stod på tur.1001 

Dessa tre textställen är alltså allt som finns om Sverige och svensk historia i de 

använda läromedlen.  

Elva argument om Sverige i samtid och framtid  

Trots att frågan inte närmare behandlats i läromedlen och trots att de på lektionstid 

inte arbetat fram någon gemensam linje kring denna fråga är det möjligt att se 

innehållsliga mönster i elevernas svar. Jag kommer först att urskilja dessa mönster för 

att sedan i det följande avsnittet i detalj titta på olika individuella variationer.  

28 av 29 elever besvarar frågan, tematisk likhet, stor skillnad i omfång  

Med tanke på frågeställningens komplexitet med flera olika led av 

beläggsmotiveringar och kausalresonemang är svarsfrekvensen mycket hög: 28 av 29 

elever gjorde åtminstone något försök att besvara de tre delfrågorna. Svarens 

omfattning skiftar lika mycket som på skrivningen i sin helhet. Ett av de kortaste 

svaren står Henrik  för, ett svar som kan jämföras med Angelicas, ett av de längre:1002  

HENRIK: Det blir mer och mer främlingsfientligt (Sverigedemokraterna), en likhet är att vi 

också har en sjunkande ekonomi, ökande arbetslöshet. Man är också orolig för islam i 
västvärlden.  
ANGELICA : Både mellankrigstidens Tyskland och dagens Sverige har/hade en ekonomisk 

kris. Arbetslöshet och inflation. Många är trötta på dagens politiker och som ett brev på 
posten dyker Sverigedemokraterna upp. Och faktiskt, de växer. Även om jag inte tror att de 
skulle kunna ta över Sverige så lyckas de på något sätt stiga i opinionsmätningarna. De 
satsar på att skuldbelägga, precis som nazisterna. Men som sagt, jag tror inte att en likadan 
situation skulle kunna skapas år 2009 i Sverige. För det första när vi sett hur det gick förra 
gången och det finns inte lika många anti-demokrater i landet. Vi kan jämföra hur det ser ut i 
andra länder (och de skulle stoppa oss hoppas jag). Dessutom har vi inte något större behov 

                                                      
1000 Bergqvist et al a.a. s. 43.  
1001 Körner & Lagheim (1995) s. 192.  
1002 Henrik tillhör dem som skriver kortast (totalt 4 sidor totalt på hela skrivningen) och Angelica bland 
de längre svaren (totalt 12 sidor), se bilaga 6.  
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av att utvidga landets gränser. Redan i nuläget är det många som inte gillar 
Sverigedemokraterna och vi är tillräckligt jordnära för att inte låta oss ryckas med av deras 
idéer om ett ”bättre” land. Men för att kommat till skillnaderna: Vi har inget enormt 
krigsskadestånd att betala och vi har inga länder som fiender. Dessutom har vi inte blivit 
förnedrade (bortsett från Anna Anka) som Tyskland blev. De var ännu mer desperata efter 
arbeten och de var ganska naiva. Hela landets system såg ju annorlunda ut. Idag har vi så 
många exempel på hur diktatorer förstört nationer och vi är över huvud taget mer utbildade. 
Att ett parti skulle kunna avsätta demokratin är helt absurt för oss, vårt politiska system har ju 

en helt annan uppbyggnad. 

Trots den stora skillnaden i texternas längd kan vi lägga märke till några gemensamma 

drag i de båda svaren: kopplingen mellan försämrad ekonomi, Sverigedemokraternas 

tillväxt i opinionen och en tilltagande ”främlingsfientlighet”/”skuldbeläggning” är 

något som hade sina motsvarigheter i Weimarrepublikens Tyskland enligt båda 

skribenterna. Ett annat gemensamt drag är att båda två fokuserar samtida frågor och 

alltså låter jämförelseobjekten i det förflutna vara mer implicita: Henrik beskriver en 

tilltagande främlingsfientlighet och en ”oro” för islam utan att jämföra med 

motsvarigheter i mellankrigstidens Tyskland. För Angelicas del handlar betoningen på 

samtidsreferenser om en stark förvissning att villkoren för svenskar i dag är helt 

väsensskilda från de som gällde tyskar under mellankrigstiden. Hennes referens till 

Anna Anka tolkar jag som en ironisk kommentar som förstärker detta förhållande. 1003 

Den fortsatta texten beskriver också samtiden som helt annorlunda. Det är som det 

förflutna, nuet och framtiden i det avseendet inte riktigt hörde samman; det förflutna 

i Tyskland är helt avskilt från dagens Sverige.  Hur situationen blev sådan den nu är i 

Sverige är visserligen höljt i dunkel men klart är att det politiska systemet skyddar 

demokratin och att människor har historisk kännedom om hur diktatorer ”förstört 

nationer” och att en faktor är att ”vi är över huvud taget [är] bättre utbildade.” Tanken 

på en framtida diktatur blir helt absurd ”för oss”.   

Här finns en skillnad mellan Angelicas svar och Henriks i det att hans lämnar öppet för 

ett framtidsperspektiv som skulle gå att tolka i en mer hotfull riktning med 

utgångspunkt i de stigande motsättningarna runt islam och muslimer i samtidens 

Sverige. Hans val av beskrivande ord är emellertid genomgående försiktiga. Han talar 

om ”sjunkande ekonomi”, ”främlingsfientlighet” och ”oro” i stället för andra möjliga 

uttryck som kris, hat, rasism eller islamofobi. Detta pekar kanske trots allt mot att 

hans farhågor inför framtiden inte är särskilt stora. Många av Henriks och Angelicas 

klasskamrater ger på andra eller liknande sätt uttryck för uppfattningar om nuet som 

något som är helt olikt det som gällde i Tyskland åttio år tidigare.  

                                                      
1003 Anna Anka uppträdde i TV-serien Svenska Hollywoodfruar som gick på TV 3  och var mycket omtalad 
i också i storstadspressen hösten 2009. Se exempelvis KvP, Expressen, AB och  SvD 2009-07-12. 
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Linnéa skriver att det är så mycket som hänt att jämförelserna blir svåra att göra: 

”skillnaderna är faktiskt enorma. Så mycket har hänt sen dess, och jag kan nog inte 

ens föreställa mig hur det var då”. Att Sverige skulle få en liknande utveckling är 

mycket svårt att tro. Folk har bättre utbildning och ”samhället [är] på sin vakt mot 

’hjärntvätt’”. Folk går inte heller på idéer om syndabockar, man har utvecklat 

”säkerhetsåtgärder” mot ekonomiska kriser, kort sagt människor har ”lärt sig av sina 

misstag.” För Saga som skriver ett medellångt svar, någonstans i längd mellan 

Angelicas och Henriks, är osäkerheten lite mer uttalad. Hon utgår från det analytiska 

redskapet om politisk polarisering som vi känner igen från lektionerna men resonerar 

sig fram till en tro på att det inte är sannolikt att Sverige skulle ”kunna få en ny Hitler”:   

Saga: Ja till exempel så har vi båda [Tyskland på 1930-talet och Sverige i dag] väldigt dåligt 

med pengar, och folks politiska åsikter börjar polariseras till vänstervildingar och borgarsvin. 
Det är också så att vi vill ha någon att skylla allt på, och där blir invandrare syndabocken som 
tar våra jobb och lever på våra bidrag.  Det visas genom att den svenska versionen av 
nationalsocialisterna de blekfisiga SverigeDemokraterna har tillräckligt många supportrar för 
att komma med i regeringen [=riksdagen]. Jag tror (hoppas) dock att världen har lärt sig av 
Tyskland och att vi inte skulle kunna få en ny Hitler. Dessutom är folk bättre utbildade och 

förutseende nu än då. 

I många fall handlar ett viktigt argument hos eleverna om att svenskarna rent allmänt 

har lärt av misstagen som gjordes i Tyskland. Men det finns undantag, som när John 

också kopplar till svensk historia med sitt exempel om Ny Demokrati. Varför denna 

erfarenhet skulle skydda i framtiden framgår dock inte av svaret:   

John: Jag tror inte att vi skulle få en liknande situation idag. Därför att vi har ett stabilt 

demokratiskt styrelseskick. Vi har yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. Dessutom har vi redan 
erfarenhet, dels av hur det gick i Tyskland men också hur det gick med Ny demokrati. 

Ingen tror att Sverige kan få en liknande utveckling men åtta är tveksamma  

Av de 28 elevernas svar framkommer att sammanlagt 18 i likhet med Linnéa och 

Angelica uttrycker en övertygelse om att Sverige inte kan få en framtida utveckling 

som Tysklands under Weimarrepubliken. Henrik ger som vi såg inget tydligt svar på 

frågans framtidsaspekter. Det gör inte heller Arvid eller Magnus. Återstår åtta elever 

som är mer osäkra på den framtida utvecklingen, så som vi exempelvis kunde se i 

Sagas svar. Men inte heller någon av dessa åtta elever argumenterar för att det finns 

några helt tydliga tecken på att Sverige 2009 är på väg mot en liknande utveckling som 

Weimarrepubliken var i början av 1930-talet.  

Vilhelm menar visserligen utan närmare förklaringar att han är ”osäker” på om det 

skulle ”kunna hända igen”. I hans fall är frågan emellertid kopplad till en mer allmänt 

dystopisk bild kring klimatfrågor, pandemier och ekonomiska kollapser av global 

karaktär. Mer specifikt inriktad på den politiska utvecklingen är Nora men hennes svar 

är också mer allmänt hållet, när hon kortfattat generaliserar och menar att i länder 
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där det finns ”misär blir folk desperata och kan tro på vad som helst.” Hon lägger till 

att sådant ”händer även idag.” Victoria skriver på ett liknande sätt att hon håller det 

för ”otroligt men inte omöjligt att vi skulle rösta fram Sverigedemokraterna som 

ledande parti.” Karina skriver i likhet med Saga att hon ”tror” och ”hoppas” att så inte 

ska ske. Karina menar att det är litet som talar för att ”Sveriges befolkning” skulle 

kunna ”bli så blinda” som det tyska folket var. I de tre återstående svaren finns mer 

konkreta kopplingar till samtiden:   

OSKAR: [---] I Sverige har även främlingsfientligheten ökat drastiskt. I vissa kommuner har 

sverigedemokraterna fått 27% av rösterna. Vem vet när Reinfeldt bestämmer sig för att 
spärra in alla invandrare i koncentrationsläger? Hur kan vi stoppa detta? Jag skulle säga, 
utbilda Sveriges folk så att de är förnuftiga nog att rösta bort sverigedemokraterna. 

LINDA: [---] Och en annan sak! Både Hitler och Mussolini försökte lura oss. Tänk om t. ex.  

Piratpartiet gör samma sak? Internet är en aktuell grej som jag också kan tänka mig att 
osäkra ungdomar röstar på. Men tänk om de också är nazister egentligen? Men jag tror inte 
att det skulle fungera. För att vi har grundlagar som står för demokrati t.ex. yttrandefrihet  & 
Tryckfrihet. Och det måste gå ett val för att ändra på dom. Men får vi två starka 
missnöjespartier blir det ganska läskigt Men vi har starka partier i Sverige som dessutom 
bildat alliansen så jag tror nästan att det är omöjligt.  

JOHANNA: Idag är Sverigedemokraterna på väg in i riksdagen precis som nazisterna då. 

Idag blir klyftorna mellan fattiga och rika större och större precis som då. Arbetslösheten är 
hög precis som då. På mellankrigstiden skickade man ”hem” judar till Palestina kanske med 
lite pengar i fickan och vi gör likadant. Vi skickar tillbaka t.ex. irakier till Irak. [---] I Schweiz 
river man nu synagogornas [=moskéernas] torn där böneutropen sker precis som 
Kristallnatten då. Det beteendet kan spridas även till Sverige.  

I de här tre svaren kan vi se referenser till det samtida nyhetsflödet som består av 

förhållanden som inte tidigare tagits upp i undervisningsberättelsen, men som 

förekommit i samtida nyhetsflöde.1004 Att svaren har inslag av fantasier och fria tankar 

om den kommande utvecklingen som inte i alla stycken kan sägas vara sakligt 

motiverade är kanske inte oviktigt, men mindre väsentligt i sammanhanget. Vi kan 

notera att det i alla tre fallen handlar om moraliska frågor snarare än politiska: med 

bättre utbildning, större vaksamhet mot propaganda och en mer generös hållning till 

flyktingar från Irak – ska nog folket sluta rösta på sverigedemokraterna, avslöja 

populism och hindra islamofoba tendenser att ”spridas även till Sverige.”  

Återkommande argument som mönster i elevsvaren   

Det finns med andra ord ingen elev som lägger fram skäl för att en liknande utveckling 

som den i Tyskland skulle kunna äga rum här i en överskådlig framtid. Men hur ser 

argumentationen ut? I samtliga 28 elevsvar finns ett mönster i 11 återkommande 

jämförelsepunkter som fler än en elev använder. Det gäller fem återkommande 

likheter och sex återkommande skillnader mellan de båda tid-rummen (tabell 9.1). Vi 

                                                      
1004 Se exempelvis ”Allt samarbete brännmärks”, DN 2009-10-16; ”Reaktioner efter minaretförbud”, 
Metro 2009-12-01; ”FRA-lagen är ett hastverk”, AB 2009-10-14.  
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kan lägga märke till att likheterna hör till sådant som nämnts på lektioner medan 

skillnaderna inte gör det.1005 

Tabell 9.1 Återkommande argument i fler än ett elevsvar  

 

 

 
 

Diagram 9.1. De 11 argumenten fördelade i elevernas svar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Elevskrivningar i klass 9x, Storstadsskolan 2009-12-10 

Av diagram 9.1 framgår att eleverna gör olika urval ur de 11 argumenten, som i 

diagrammet numrerats L1 till L5 likheter respektive S1 till S6 för skillnader. Alla 

argument har fått en egen färg, vilket framgår av de förklarande rutorna under 

diagrammet. Alla elever utom Victoria, Nora, Joachim, Henrik och Vilhelm anför minst 

                                                      
1005 Möjligen med ett undantag, då Caroline i dialogen kring Salemmarschen påminde klassen om att 
de förra året i samhällskunskapen hade talat om svenska grundlagar och fri- och rättigheter. 
Ljudupptagning, lektion 13, 2009-12-04 

Likheter Sverige 2009 – Weimarrepubliken 

 

Skillnader Sverige 2009 – Weimarrepubliken  

1 EKONOMISK KRIS (båda har arbetslöshet, Wall street 

1929 liknar den globala finanskrisen 2008)  

1 MINDRE OMFATTNING på krisen idag, går inte att 

jämföra med hur det var då.  

2 RASISM (antisemitism-islamofobi går att likna, liksom 

främlingsfientlighet och rasism) 

2 SOCIAL TRYGGHET i dagens Sverige – fanns inte i 

Tyskland då.  

3 SYNDABOCKSTÄNKANDE (förföljelser av judar då, 

invandrare/muslimer idag) 

3 BÄTTRE UTBILDADE väljare med erfarenheter från 

världen i dagens Sverige  

4 NSDAP – SVERIGEDEMOKRATERNA (utnyttjar en till 

tre av ovanstående, växer båda i opinionen)   

4 FRED OCH DEMOKRATI har långa traditioner i 

Sverige – en stor skillnad mot Tyskland 

5 LÄTTPÅVERKADE OPIONIONER (i svåra tider blir 

människor mindre kritiska, lättare att lura) 

5 LÄRDOMAR FRÅN FÖRR – svenskarna har lärt av 

andras misstag och skulle inte upprepa dem  

  6 INTERNATIONELLT SAMARBETE hindrar att det 

spårar ur, EU och andra länder skulle stoppa   
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ett argument som talar för en likhet och minst ett som talar för en skillnad. 

Diagrammet visar alltså att eleverna använder olika många av de elva argumenten i 

sina svar och vilka de använder. Anna använder flest med nio av elva argument tätt 

följd av Alexander och Linnéa som använder åtta. De fem elever som endast tar upp 

likheter använder däremot endast ett eller högst två av dessa. Antalet argument 

korrelerar i viss utsträckning med hur långt eleverna svarar på frågan.1006 Det stärker 

bilden av att dessa argument utgör en gemensam utgångspunkt. Det är så att säga ur 

denna ”bank” av elva påståenden som eleverna hämtar argument och konstruerar 

sina svar.  

Diagram 9.2 Mönster i elevsvar likheter/skillnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Elevskrivningar Storstadsskolan 2009-12-10  

 

Av diagram 9.2 framgår ännu tydligare vilka argument som var vanligast i klassen, 

uppdelade på de fem likheterna (ekonomiska kriser, rasism, syndabockstänkande, 

SD/NSADAP samt lättpåverkade opinioner) till vänster om det blå mittenstrecket och 

de sex skillnaderna (mindre omfattning, social trygghet, bättre utbildning, fred och 

demokrati, lärdomar av historien, EU/internationellt samarbete) till höger. I 

                                                      
1006 Anna, Alexander och Linnéa var över klassens snitt på 219 ord för frågan med sina respektive 339, 
396 och 539 ord. Henrik, Victoria och Nora hade svar som bestod av 27, 48 respektive 32 ord och endast 
någon jämförelsepunkt vardera. Undantag från detta mönster fanns emellertid också: Joachim svarade 
ganska långt (196 ord) men hade endast en jämförelsepunkt. Josefins svar var lika långt som hans, men 
hon hade med sju jämförelsepunkter i sitt svar.   
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diagrammet kan vi exempelvis lägga märke till att 27 av 28 elever utgår från likheten 

mellan de ekonomiska kriserna, att 23 av eleverna jämför SD med NSDAP och att sju 

av eleverna argumenterar för att främlingsfientlighet i dag och nazitidens 

antisemitism bygger på syndabocksmentalitet.  

Mindre utbredd är jämförelsen mellan antisemitism i Weimarrepubliken och 

islamofobi i dagens Sverige och Europa, avläsbart i den andra spalten från vänster. 

Men i dessa fem elevsvar är å andra sidan konkretionsnivån stor. Ett exempel på en 

sådan, relativt utförlig jämförelse såg vi i svaret ovan när Johanna varnade för att 

resultatet av folkomröstningen om minareter i Schweiz skulle kunna spridas hit till 

Sverige och där hon utgick från den narrativa förkortningen Kristallnatten. Henriks 

påståenden om ”oro” för islam i västvärlden saknar visserligen explicita jämförelser 

men Isabelle menar att syndabockstänkandet i samband med stigande arbetslöshet 

är det samma, det är bara föremålet som har ändrats: ”Nuförtiden är det ju dock inte 

judar vi skyller på utan det är muslimer.” Arvid skriver att ”rädslan för islam i 

västvärlden” kan jämföras med ”juderädslan” på 1920-30-talet i Europa. Ida tar 

förmodligen upp tråden från debatten om Jimmie Åkessons artikel i Aftonbladet:   

IDA: Sverigedemokraterna gick för några år sedan ut med att muslimerna skulle ta över 

Sverige. På samma sätt som Hitler så hoppas de kanske också på att genom propaganda 
och tal vinna över Sveriges befolkning på deras sida.  

Den högra sidan av diagrammet beskriver elevernas argumentation vad gäller 

skillnader. Här är det sammanlagt 13 elever som anser att kunskap och utbildning är 

något som är avgörande. Ännu fler – 18 av 28 elever – anser att ett viktigt argument 

för att en liknande utveckling inte står för dörren är att krisen är mindre omfattande 

i Sverige 2009 än vad den var i Tyskland på 1930-talet. Femton av eleverna menar att 

den långa freden och den svenska demokratins stabilitet borgar för att det inte skulle 

kunna ske en liknande utveckling här, tio att svenskar som lever i dag har lärt av 

misstag från förr, fem framhäver de sociala skyddsnäten och lika många menar att EU 

eller andra internationella krafter skulle ingripa om utvecklingen tog en sådan 

vändning i Sverige att en diktatur höll på att utvecklas.  

På andra sidan tid och rum – Sverige som den tidsliga alteritetens kärna 

Allt som allt ser de flesta av eleverna i klass 9x alltså tillståndet i Sverige hösten 2009 

som gott och stabilt och de har många argument för att det kommer att bli så också i 

framtiden. Att eleverna uttrycker en så pass tydlig tilltro är ett intressant resultat, inte 

minst eftersom deras lärare flera gånger påpekat faran med den situation som 

föreligger i samtiden och lämnat dörren öppen för att göra sådana jämförelser där 

risken åtminstone framställs som möjlig. Många tar fasta på det andra ledet i 

Carolines komparationsmodell och avskriver hotet eftersom krisen i dag inte är lika 
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omfattande som den var i Tyskland på 1930-talet. Men de elva argumenten används 

ändå olika mycket och på olika sätt. Det finns därför anledning att undersöka 

elevernas texter också genom kvalitativa närläsningar. 

Sveriges långa tradition av fred, demokrati och välfärd 

I svaret från Angelica som jag citerade i början av det här kapitelavsnittet finns flera 

av de element som också går att se i hennes kamraters svar. Hon betonar som vi såg 

att det inte finns ”lika många anti-demokrater” i Sverige som i den tidens Tyskland 

och att ”vi är tillräckligt jordnära för att inte låta oss ryckas med av 

[Sverigedemokraternas] idéer om ett ”bättre” land”. Att svaret är skrivet i vi-form 

visar att hon ger uttryck för en föreställd gemenskap med andra svenskar.1007 På 

motsvarande sätt understryker Josefin att ett parti som Sverigedemokraterna inte har 

någon egentlig chans att påverka utvecklingen. Viktigast är att ”vi” till skillnad från 

tyskarna under mellankrigstiden vet hur kriser ska hanteras. Dessutom finns ett 

ekonomiskt skyddsnät för den som råkar bli arbetslös. Allt detta gör det osannolikt 

med en utveckling ”här som då”:  

Josefin: Det är global finanskris, och ökande arbetslöshet i båda fallen [i Sverige 2009 och 

Tyskland på 1930-talet]. Dock var det flertalet gånger värre i Tyskland än Sverige i dag. Det, 
tror jag, beror på att vi idag vet mer vad vi ska göra om det är en ekonomisk kris. Vi börjar 
inte trycka upp enorma mängder sedlar som Tyskland gjorde, för att betala krigsskadestånd 
och tillbaka lån. Och angående arbetslösheten så har vi a-kassa. Jag tror verkligen inte att 

det kan bli en liknande utveckling här som då.  

Fortsättningen av Josefins svar framhäver attitydskillnader och demokratiska 

traditioner. På dessa punkter är Sverige i dag också helt annorlunda mot den tidens 

Tyskland. Det svenska folket skulle inte blunda om något liknande hände:  

Josefin: Vi är, jämfört med dom, vana vid demokratin, har ett säkert och stabilt styre, 

åsiktsfrihet och att vara annorlunda är okej. De flesta iaf., tycker idag inte att svarta är 
underlägsna ”oss”. Sen kan man iochförsig se likheter mellan SD och nazisterna. De är/var 
främlingsfientliga, rädda för annorlunda och ”behöver” en syndabock. De får de missnöjdas 
röster, och vill ha det som det var förr. Nazisterna ville att Tyskland skulle vara mäktigast 
igen, SD vill ha det som förut utan invandrare. Men nazisterna var ju mycket värre, det skulle 
inte tolereras lika mycket i dag. Om SD skulle förbjuda invandrare att gifta sig med ”riktiga” 
svenskar, skulle folk verkligen reagera. Folk blundade för sånt i Tyskland.  

Bilden av Sverige som det toleranta landet som lärt av sina egna och andras misstag 

och byggt upp ett system för social trygghet återkommer i flera av klasskamraternas 

svar:  

Isabelle: Vi har också mycket mer info och media som gör att vi vidgar våra vyer. Vi är mer 

öppen sinnade och tycker fler grejer är OK nuförtiden t.ex. HBTQ-personer. Sen tror jag vi 
har förstått att man inte bara kan ha en stark ledare utan måste ha många olika, men starka 

personer i styret. 

                                                      
1007 Jfr Barton (2012a) s. 95ff.  
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Anna: Vi vet att en finanskris inte kan lösas med att trycka upp mer pengar. Om man förlorar 

arbetet här i Sverige blir man inte helt övergiven av staten, vi har bidrag och a-kassa och 
många välgörenhetsorganisationer.  

I Arvids, Linneas och Joachims texter hittar vi flera av dessa argument men de tillför 

också ytterligare ett, att Sverige inte har varit i krig på länge:  

Arvid: En stor skillnad är att vi i Sverige har en sedan länge väl inarbetad demokrati. En 

välfungerande riksdag + regering. Sverige har inte heller varit med i något krig på väldigt 
länge. Tyskland var väldigt sargat efter 1:a världskriget och deras ekonomi var katastrofalt 
dålig, Det var även mycket sämre levnadsförhållanden i Tyskland och högre arbetslöshet. 
Det fanns inget ”socialt skyddsnät” i Tyskland, i Sverige har vi sjukförsäkring och 
arbetslöshetsförsäkring m.m.  

Linnéa: Nuförtiden är vi mycket vana vid demokratin och vi har inte haft något krig på länge. 

Och därför kan vi känna oss säkra i det vi gör. 

Joakim: Dessutom är inte Sverige i något krig som Tyskland var då. Sverige har ju också en 

majoritet som inte är rassar. Jag är däremot inte rädd att vi begår samma misstag som 
tyskarna för att få Sverigedemokraterna till makten, eftersom vi är tillräckligt smarta och har 
erfarenhet från dom misstagen.  

En narrativ identitet uttrycks genom det dubbla avståndet i tid och rum 

Den relativt längre traditionen av demokrati i Sverige är som vi sett ett inslag i flera av 

elevernas svar då de jämför med Weimarrepubliken.1008 Lisa hänvisar till grundlagen 

och att det måste vara val mellan ändringar i denna. Demokratin är alltså skyddad av 

det lagliga ramverket. Att folket två val i rad skulle rösta för sådana förändringar är 

osannolikt eftersom ”vi inte är lika blåögda nu som då. Vi har lärt oss att vara kritiska 

och ifrågasätta. Folket har mer koll på sina rättigheter.” Också Anna, Frida, Carina, 

John, Ida, Linda, Alexander och Mattias för fram liknande argument. Tomas menar att 

det också handlar om att Sveriges långa demokratiska traditioner har präglat 

svenskarna: 

Tomas: Man kan jämföra Sverigedemokraterna med det tyska nazistpartiet, och märka att 

båda har en viss rasideologi och Sverigedemokraterna kan ta sig in i riksdagen på samma 
sätt som Hitler gjorde, via röster, dvs når de 4% måste dom lyssnas på av de andra 
partierna. Däremot kan vi nog omöjligt bli en diktatur för att demokratin är, och var redan då 

ingrodd i det svenska folket.  

Det är alltså både den rumsliga och kulturella skillnaden som betonas i elevernas svar: 

Sverige är inte Tyskland, och nu är inte då. När Josefin skriver att hon omöjligt tror det 

kan bli lika ”här som då” komprimerar hon detta dubbla avstånd från det förflutnas 

fasor i samtidens Sverige. Den långa freden, den väl inarbetade demokratin och det 

sociala skyddsnätet bäddar i elevernas texter alltså in samtiden i en trygghet som 

också gör framtiden mindre hotfull, trots vissa tydliga tecken på motsatser i en osäker 

samtid. 

                                                      
1008 Här kan de ta stöd av den läromedelstext som jag citerade i början på det här avsnittet: Körner & 
Lagheim (1995) s. 192. 
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Att den dubbla tidsrumsliga distanseringen mot de förflutnas fasor uttrycks i termer 

av att vara något som gäller ”oss” i Sverige och att skyddet uppfattas som typiskt för 

svenska förhållanden kan tolkas som tecken på att en nationell, narrativ identitet har 

mobiliserats.1009 Av de 28 elevsvaren på den här frågan är det endast två som inte 

talar om ett kollektivt ”vi” i termer av ”vi i Sverige” eller ”vi nuförtiden”, ofta i 

kombination. Att det var fullt möjligt att besvara frågan utan en sådan identifikation 

framgår av Noras kortfattade svar: som i det avseendet är mest likt den modell som 

Caroline presenterade på lektionen:  

Nora: Det man kan se av det här är att i länder där det är misär, blir folk desperata för 

vägledning och kan tro på nästan vad som helst. // Det händer även idag.  

Också Vilhelms svar på nästa sida är ett exempel på detta.  

Mellan säkerhet och hot: Sverige i en globaliserande värld  

I delar av elevernas texter vilar tryggheten inte enbart i den utveckling som låtit 

Sverige undvika krig och utveckla sina demokratiska traditioner och institutioner utan 

också i de möjligheter som numera finns i en globaliserande värld. Men Sveriges och 

svenskarnas situation blir också i dessa avseenden något som är helt annorlunda 

jämfört med den situation som gällde för tyskarna under Weimarrepubliken. 

Framväxten av EU och det svenska medlemskapet, svenskarnas utlandskontakter och 

en utveckling av landet i en mångkulturell riktning är teman som gör en utveckling 

som den som var förhanden i Tyskland under mellankrigstiden allt mindre sannolik. 

Om inte annat skulle andra stater i omvärlden reagera och ingripa, Facebookgrupper 

som ”Sverigedemokraterna i riksdagen nej, tack ” finns redan. Informationsteknologin 

står alltså på deras sida som vill bevara Sverige så liberalt och öppet som det är, också 

i framtiden:   

Ida: Vi skulle inte kunna få en liknande utveckling som i Tyskland på 1930-talet. /För att 

demokratin är så pass stark i Sverige och det har den varit väldigt länge. / Allting skulle även 
sprida sig över hela världen om något liknande skulle hända. Det skulle sprida sig genom 
internet och media osv.. Ja men tänk så mycket grupper de skulle finnas på face-book!  Det 
finns redan ”Sverigedemokraterna i riksdagen nej, tack” Och på detta sätt sprider sig fort 
över hela världen och mycket skulle göras från olika länder i världen som skulle vilja hindra 
detta. 

Isabelle: [...] nuförtiden har vi ju EU också som gör så att nästan alla Europeiska länder 

måste hjälpa varann. Så hade det börjat utvecklas så hade EU kommit och stoppat det innan 
det brutit ut. Nuförtiden har vi ju en så stor kontakt med andra länder också. Det lär man ju 
inte haft under mellankrigstiden.  

Alexander: Idag har vi ju också EU som håller samman Europa. Tiderna har förändrats 

Linnéa: Jag tror till exempel att andra, godhjärtade länder skulle hjälpa till lite smått. 

                                                      
1009 Jfr Barton loc.cit. För begreppet narrativ identitet, se  Danielsson Malmros (2012) s. 52f.  



385 
 

Erika: Idag reser Svenskar runt i världen och upptäcker och lär känna nya folkgrupper och 

ser deras sätt att leva. Idag är folkslagen också betydligt mer uppdelade inom [=genom] 
invandring. Under Tysklands mellankrigstid så levde man bara isolerade. Jag tror att andra 
sätt att tänka ofta var obegripligt för dem. Detta är också anledningen till att jag tror att det 
inte kommer att kunna ske någonting liknande i dagens Sverige, som det gjorde i Tysklands 
mellankrigstid. Även fast det alltid kommer att finnas främlingsfientlighet i samhället, tror jag 
aldrig att kommer att gå till samma hemska nivå.  

Några mindre optimistiska motröster 

Men tryggheten när det gäller Sveriges nya roll i en globaliserande tid är inte total. 

Det finns också i elevtexterna några motröster med framtidsprognoser som tonar ned 

jämförelsen med Weimarrepubliken och som i stället tar fasta på andra, och mer 

hotande framtidsbilder. Vilhelm svarar emellertid kanske snarare på en annan primär 

historisk fråga, om ekonomi och ekologi: 

Vilhelm: Det som hände på 20-30-talet var: två världsomfattande pandemier ägde rum då 

2/5 av jordens 1,8 miljarder invånare dog i spanska sjukan. och tuberkulosen hade man inte 
antibiotika till. Dagens motsvarighet är influensa epidemier där många skulle dött om inte det 
fanns vaccin så snabbt som det fanns nu. Den ekonomiska krisen där folk blev arbetslösa 
och fick gå från hus och hem stora företag som får gå i konkurs när efterfrågan försvinner. 
Ex. Kreugerkraschen. Dagens motsvarighet är den världsomspännande börsraset 
höstterminen 2008. Saabfrågan där Saab har byggt utbildningsskolor och fabriker där 
tusentals blir varslade.  Klimatfrågan idag är en klump i halsen för många . Om scenarierna 

som miljövetare har beskrivit, inträffar så ska fortfarande 7.6 miljarder människor ha mat!  

Också för Niklas är kopplingen till klimathotet en väsentlig del av svaret på frågan. 

Men till skillnad från Vilhelm sätter han den i relation till den politiska utvecklingen 

och vidgar den till ett resonemang där han för in historiska påståenden om USA under 

vad han kallar ”kärnvapenkrisen”, kanske en anspelning på Kubakrisen. Demokratins 

långsammare beslutsprocesser skulle i ett framtida mer akut läge däremot kunna leda 

till en diktatur, men i så fall inte bara i Sverige utan på global nivå:  

Niklas Vi är inne i en omfattande ekonomisk kris som har ökat arbetslösheten, inte drastiskt 

men i alla fall. Ett stort överhängande hot mot vår miljö och vår planet kräver vår regering att 
handla fort och ”rätt”, vilket förhindras av den koalitionsregering som vi har. Allt detta sker 
samtidigt som Sveriges unga blir mer och mer invandrarfientliga och Sverigedemokraterna 
får fler och fler röster för varje val. Håller Sverige på att bli en diktatur? Jag tvivlar på det, det 
finns alldeles för många stora grupper i samhället som skulle gå emot det: socialdemokrater, 
liberala, socialister etc. Däremot anser jag att hotet finns mot världen. Fram till idag finns det 
allt för många skeptiker till den ”globala uppvärmningen” men om något radikalt hände finns 
risken att världen skulle bli centralstyrt. Detta hände dock inte i ex. USA under kärnvapen-

krisen så risken är nog inte stor.  

Sveriges plats i en globaliserande tid har alltså två sidor i elevernas svar. Den ena 

skyddar mot det onda, den andra hotar det goda. Den andra handlar mer om 

svårigheterna att hantera globala hot som försörjningsproblem, farsoter, ekonomiska 

kriser och klimathot. En sådan utveckling skulle också kunna dra in Sverige i ett mer 

hotfullt scenario. Här finns en tydlig skillnad från problemen med den växande 

invandrarfientligheten – den är hanterlig och i grunden inget som hotar demokratin.   
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Sverige 2009 som tidslig alteritet till Weimarrepublikens Tyskland  

Sveriges framtid riskerar inte att bli som Tysklands framtid på 1930-talet. Det framgår 

tydligt av 18 av 28 elevtexter i klass 9x. Skillnaden mellan den situation som rådde i 

Weimarrepubliken är i jämförelse med den som gäller här i Sverige, hösten 2009, 

alldeles för stor. Fem elever lämnar framtidsfrågan öppen, men inte heller i de 

elevtexter som uttrycker osäkerhet finns det någon som tror på en överhängande risk 

att landet skulle kunna utvecklas till en rasistisk eller främlingsfientlig diktatur inom 

en överskådlig framtid. Till elevernas avvisande av en risk för en liknande utveckling 

hör också att flera av dem tycks tillämpa den förklaringsmodell som Caroline har 

introducerat. Det syns i de elevsvar som mer systematiskt avvisar likheterna mellan 

hur det är nu och hur det var då. Flera av eleverna, kanske tydligast i Josefins svar, 

tycks bygga sina texter på frågor som modellen kan tillhandahålla: Är det ekonomisk 

kris? Ja, i båda fallen (Sverige 2009 och Tyskland i 30-talets början). Är det samtidigt 

en politisk kris? Nej, demokratin är stabil här och, det var den inte där och då. Finns 

det något som talar för att den ekonomiska krisen kan fördjupas? Ja, i båda fallen. 

Finns det någon aktör som kan utnyttja situationen? Nej, inte på allvar här, SD lockar 

inte tillräckligt många, kan inte bli som NSDAP. Det finns likheter, men olikheterna 

väger över.  

Medan själva jämförelsen alltså i flera fall tydligt verkar genomföras med hjälp av 

tankebegreppet likheter och skillnader motiveras dessa olikheter med argument 

hämtade från historiekulturens mönsterberättelser. Den långa traditionen av fred och 

demokrati är en del av förklaringen till att det är och kommer att vara lugnt och stabilt 

i Sverige. Den pågående globaliseringen leder för de elever som tar upp detta tema 

snarare till en förstärkning av detta gynnsamma läge. I Sverige kommer frihet, 

demokrati och tolerans fortsatt att råda. Diktatur i framtiden är ”absurt för oss” 

eftersom demokratin sedan länge är ”ingrodd” i det svenska folket. ”Vi” har inte haft 

krig på länge och har inga planer på att delta i nya. Att de allra flesta elever (26/28) 

ger uttryck för att ”vi” i dagens Sverige är skyddade mot den utveckling som drabbade 

”dom” i mellankrigstidens Tyskland är ett tecken på att uppgiften gav utrymme för en 

mobilisering av en nationell, narrativ identitet.1010 

De framtida hot som trots allt diskuteras i elevernas svar har ett gemensamt drag i det 

att de kommer från en annan tid eller en annan plats. Främlingsfientlighet, fördomar 

och rasism hör inte hemma i en tid med upplysta och välutbildade medborgare. 

Kunskapsnivån och erfarenheter från tidigare misstag är också något som används 

som argument mot att gårdagens dåliga lösningar på ekonomiska och politiska 

                                                      
1010 Jfr Danielsson Malmros (2012) s. 378–386. 
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problem skulle kunna ”komma tillbaka”. Möjligen skulle tendenser som finns på andra 

platser kunna få fäste även här. Rasism, antidemokratiska tendenser, pandemier och 

negativa attitydförändringar kan alltså föras in i landet. De kan också vara en del av 

en allmän förändring exempelvis vad gäller klimatfrågan eller den ökande misstron 

mot muslimer i ”västvärlden”. Det blir ett sätt att säga att problemen – i den mån de 

finns och växer här – genereras av krafter förenade med en utveckling som inte är 

typiskt svenska. 

När Niklas skriver att ”Sveriges unga” blir allt mer invandrarfientliga beskriver han ett 

problem som ingen av hans klasskamrater tar upp. Det framgår av sammanhanget att 

han undantar sig själv från denna utveckling. I många av de andra elevsvaren finns 

också explicita och tydliga tecken på ett avståndstagande från rasism, homofobi och 

främlingsfientlighet. Den kollektiva självbilden bland de flesta av eleverna i klass 9x 

tycks alltså vara att sådant inte hör hemma här – och att det knappast någonsin varit 

en del av den svenska historien. Att undervisningsberättelsen hastigt berört sådant 

som steriliseringspolitik och det rasbiologiska institutet i Uppsala märks inte i 

elevsvaren.  

 

҉ 

Eleverna och framtiden  – en sammanfattande resultatdiskussion 

Enligt den teoretiska modellen är aktiviteten att orientera sig mot framtiden inriktad 

mot frågor som rör sådant som handlingsberedskap och identitet. Historiekulturens 

värdeförmedlande dimensioner har därmed stor betydelse för aktiviteten. I 

resultatdiskussionen utgår jag först från de analyserade mönstren i elevernas svar på 

skrivningen i jämförelse med andra forskningsresultat för att till sist reflektera över 

hur elevsvar på en historieskrivning kan tänkas relatera till livsvärldsdimensioner och 

handlingsberedskap, också utanför klassrummets dörr. 

Berättelsen om undantagslandet – en schematisk bild av den svenska historien  

En genomgående bild i en majoritet av elevernas framtidsorienterande användning 

av undervisningsberättelsen är att det inte föreligger någon större fara för att Sverige 

skulle kunna få en liknande utveckling som den som gällde i Tyskland på 1930-talet. 

Det finns ett dubbelt tidsrumsligt huvudargument i elevtexterna. Sverige har länge 

stått utanför den historiska utvecklingen i resten av världen. Freden och demokratin 

skyddade Sverige redan under mellankrigstiden och det är i huvudsak freden, 
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välfärden (särskilt om utbildning räknas dit) och demokratin som skyddar ”oss” från 

en liknande utveckling också i framtiden. 

Elevernas i klass 9x svar på skrivningsfrågorna har i dessa avseenden gemensamma 

drag med flera tidigare forskningsresultat i svensk praktiknära historiedidaktisk 

forskning genomförd under 2000-talets två första decennier. Ingmarie Danielsson 

Malmros visar att de gymnasieelever som ingick i hennes studie uttryckte liknande 

tankar om Sverige som ett demokratins, välfärdens och fredens undantagsland.1011 I 

empiri som samlades in ett år efter det att den här studien genomfördes återfanns 

också ett påtagligt stort engagemang i förhållande till det faktum att 

Sverigedemokraterna då tog plats i riksdagen. Elever som tog upp denna tematik i 

Danielsson Malmros undersökning beskrev den som något de var bekymrade över och 

ansåg vara skamligt. I flera fall framställdes det som något som inte stämde med den 

bild som de trodde att också människor i andra länder hade av Sverige som ett 

historiskt föregångsland.1012 Liknande uttalanden från elever förekommer i ytterligare 

några historiedidaktiska studier utförda vid ungefär samma tidpunkt.1013 Vad gäller 

bilden av Sveriges fredliga och demokratiska historia motsvarar elevsvaren i klass 9x 

också mönster i en undersökning av tolv- och trettonåringars egenformulerade 

uppfattningar om svensk historia, i det fallet i jämförelse med ett litet urval 

pensionärer och medelålders svenskar.1014  

Det schematiskt framställda och med tidigare forskning jämförbara narrativet om ett 

svenskt historiskt ”utanförskap” är därmed kapitlets viktigaste resultat i relation till 

den teoretiska analysmodellen. I ljuset av de andra forskningsresultaten tonar ett 

mönster fram i klassens berättelser som liknar det Wertsch utpekat som ett 

genomgående drag i nationella narrativ.1015 Historien om Sverigedemokraternas 

framgångar blir i elevernas texter en ”specifik berättelse” som tycks vara formad efter 

en ”schematisk berättelsemall” där detta slags ”överdrivna” nationalistiska utmaning 

förefaller vara något som är främmande för de flesta svenskar.1016 Att 

Sverigedemokraterna på allvar skulle kunna hota den framtida utvecklingen beskrivs 

följdenligt som något otänkbart, otroligt eller ”absurt” av eleverna i klass 9x. 

Paradoxen är att samtidigt som Sverigedemokraternas ideologi ifrågasätter och 

                                                      
1011 Danielsson Malmros (2012). Jfr Danielsson Malmros (2014) s. 200–248.  
1012 Danielsson Malmros (2012) s. 338–342. Danielsson Malmros a.a. s. 382 menar att detta är tecken 
som tyder på att den samtidshistoriska kontexten är viktig, men inte avgörande för frågor om narrativ 
identitet och anknytning till en nationell historiekultur. 
1013 Johansson (2012) s. 204–211; Dahl (2013) s. 206–212; Backman Löfgren (2012) s. 81–96; 134–141, 
Alvén (2017) s. 243f.  
1014 Olofsson et al (2017). 
1015 Wertsch (2017). Jfr Johansson (2012) s. 153–160. 
1016 Jfr Wertsch (2002) s.23f, 60f; Wertsch (2012) s. 183. 
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utmanar det tillstånd av tolerans och lika värde mellan människor som beskrivs som 

gott av eleverna i klass 9x förstärks elevernas uppslutning bakom den nationella 

mönsterberättelsen. Avståndstagandet från en slags nationalism förefaller därmed 

kunna stärka en annan.1017 Intresset för en nationellt inramad historieundervisning 

verkar också generellt sett öka i takt med neonationalismens – möjliga – tillväxt under 

2000-talets första decennium, också i andra länder.1018 Genom fallstudien kan vi bli 

varse hur de troligen mer djupliggande mönsterberättelserna om Sverige tycks 

mobiliseras i ett sådant sammanhang i en skolklass på högstadiet hösten 2009.  

Betydelsen av andra historiekulturella yttringar än skolans historieundervisning 

Danielsson Malmros tolkar alltså användandet av ett kollektivt ”vi” i de undersökta 

elevtexterna som ett uttryck för en nationell, narrativ identitet.1019 Analysen i hennes 

studie åskådliggör också hur elevernas egenformulerade berättelser om Sverige 

innefattar utsagor och narrativa strukturer som har stora likheter med läromedel 

avsedda för gymnasieskolan. Dessa läromedelstexter står i sin tur i relation till en 

föränderlig men trögrörlig tradition av berättelser i svenska historieläroböcker som 

går följa under hela undersökningsperioden (från 1930-talets början till 2009). Den 

nationella narrativa identitet som eleverna och läromedlen ger uttryck för kan därför 

antas vara ett resultat av ett grundläggande ”makroretoriskt” drag i historiekulturen 

i stort.1020  

Vi har också i det här kapitlet sett att en majoritet av eleverna uttrycker sig med ett 

kollektivt ”vi” när de talar om Sverige och svensk historia. Att detta i linje med den 

tidigare forskningen rimligen bör förstås som ett uttryck för en nationell, narrativ 

identitet står klart. Men i fallet med 9x kan vi konstatera att elevernas bild snarare 

växer fram som ett resultat av en i skolan icke berättad historia. Ytterst lite har nämnts 

om Sverige på lektioner och i läromedel. Hur bilden av ett Sverige som ett fredens, 

välfärdens och demokratins undantagsland formas trots detta ickeberättande är 

därför också en viktig del av kapitlets resultat. Mycket talar för att elevernas bilder av 

Sveriges historia och framtid i det här fallet formas i samverkan med omgivningen 

utanför klassrumsdörren. Inte minst pekar elevernas tal om eget intresse för det 

förflutna och deras uppgifter om att de hämtar information om det man studerar i 

historia från samtal med andra vuxna i en sådan riktning. Att den av läraren 

                                                      
1017 Jfr resonemanget om aggressiv och ”banal” nationalism inom ramen för en metodologisk 
nationalism i Elmersjö Åström (2013) s. 34ff.  
1018 Potapenko (2010); Berger (2012); Berger & Conrad (2015) s. 351f, 369–379, Cajani (2018); Seixas 
(2018). Jfr Hylland Eriksen (2014) s. 167f som ser framväxten av neonationalism som ett symtom på  
fortsatta globaliseringstendenser.  
1019 Jfr Danielsson Malmros (2012) s. 378–386. 
1020 Danielsson Malmros a.a passim. 
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formulerade primära historiska frågan har en stark samtidshistorisk dimension och är 

förbunden med historiekulturella yttringar i massmedia och politisk debatt denna 

höst öppnar också för en förståelse av en mer synkron historiekulturell påverkan på 

historieundervisningen. I den här avhandlingen fokuseras alltså ett mer synkront och 

samtidshistoriskt perspektiv på förbindelsen mellan skolundervisning i historia och 

historiekulturen utanför klassrumsdörren än tidigare forksning.1021 

Samtidigt är de diakrona och mer djupliggande mönstren sannolikt något som kan 

förklara andra inslag i elevernas texter. Att elevernas bild av det lite tråkiga och 

oföränderliga landet med en spänningslös historia, som vi mötte i en av 

elevintervjuerna, också gör sig gällande på skrivningarna är följdriktigt: Sverige är ett 

land som kanske är ”fegt”. Men det är också ”streetsmart” och slipper 

konflikterna.1022 Detta var kärnan i elevernas diskussioner där det också framgick att 

man som ”helsvenne” kunde uppfatta sin egen familjs historia som något som står 

utanför händelseförloppen under 1900-talet.1023 Att denna bild aldrig på allvar 

utmanas av den undervisningsberättelse eleverna möter är en del av den icke-

berättade svenska historien. Det finns också i det här kapitlet inslag som jag tror bidrar 

till detta icke-berättande i form av värderingar som läromedel och klassrumssamtal 

tar för givet att eleverna delar. Det blir fråga om en slags underförstådd temporal och 

rumslig ”andrafiering” av mellankrigstidens diktaturer.1024 När eleverna på 

skrivningen lämnar kataloger över diktaturernas offer och samtidigt gör motsvarande 

listor över vad svenskar idag tycker är ”OK” är det ett inslag i denna andrafiering: den 

är snarare ett resultat av uttryck för en värdegemenskap i klassrummet än för en 

tolkningsgemenskap kring det förflutna. Elevernas texter på skrivningen blir därvidlag 

ett sätt att skriva in sig i denna historiekulturella gemenskap. Texterna kan på så sätt 

ändå, genom sin samtida och framtida syftning, tolkas som potentiellt 

meningsbärande aspekter av elevernas historiemedvetande.1025  

En konflikt mellan komparationsmodellen och en serie narrativa förenklingar  

De skiftande sätten att uttrycka den tidsliga alteritet som gäller nu och som gällde då 

i elevernas texter väcker frågor kring vad för slags historisk kunskap som eleverna ger 

uttryck för. Kanske kan dessa olikheter förstås som ett resultat av den 

samhällsvetenskapligt formade komparationsmodell som eleverna har kunnat ta del 

                                                      
1021 Jfr Karlsson (2010) s. 86ff. 
1022 Ljudupptagning, elevintervju 5, 2009-12-07. 
1023 Ljudupptagning, elevintervju 6, 2010-02-01. 
1024 Jfr Diez (2004) och Cajani (2018). 
1025 Wertsch (2002) s. 175ff; Barton (2009) s. 177; Wertsch (2017) s. 152f. För andra empiriska belägg i 
svensk historiedidaktisk forskning, se Lozic (2010) s. 101–106; Alvén (2017) s. 402f, 419. 
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av genom sin lärares undervisning. Den förefaller kunna hjälpa elever att se att det 

fanns och finns många led i en händelseutveckling som kan resultera i en diktatur. För 

de elever som helt eller delvis tycks använda denna modell är den vanligaste 

skillnaden mellan nu och då att den ekonomiska krisen i dagens Sverige inte är lika 

allvarlig som den som drabbade Tyskland på 1930-talet. Detta är ett intressant 

resultat eftersom det delvis står i motsatsställning till vad tidigare historiedidaktiker 

framfört som en risk med reflexiva tidsperspektiv av det slag som eleverna möter i 

skrivningsfrågan.1026  

Flera av jämförelseleden blir genom sina narrativa förenklingar å andra sidan 

onekligen problematiska i elevernas texter. När Sverigedemokraterna jämförs med 

nazister lyfter elever framför allt upp likheterna, det gäller inte minst förhållandet 

mellan antisemitism och främlingsfientlighet som i flera avseenden sidoordnas på ett 

sätt som riskerar att göra båda jämförelseleden diskutabla: antisemitisk 

folkmordspolitik riskerar att trivialiseras samtidigt som talet om att ”syndabockar” är 

något oföränderligt och lika över tid kan skapa en form av normalisering av 

exkluderande och förtryckande ideologier, sådant finns i ”alla tider”.1027 Jämförandet 

blir generaliserat, vilket i sin tur leder till att det unika i båda tid-rummen kan bli 

underordnat det lagliknande i modellen.1028  

Mycket talar ändå för att det slags modelltänkande som Caroline introducerar och vill 

att eleverna ska använda sig av i sitt arbete minskar det som har uppfattats som ett 

generellt problem med ”politiskt-pedagogiskt” bruk av historia.1029 Ingen av eleverna 

hävdar att situationen i Sverige är identisk med den som rådde i Weimarrepubliken – 

till skillnad från några av skribenterna i det analyserade tidningsmaterialet. Det verkar 

alltså som att ett sådant modelltänkande för historiska komparationer tycks kunna 

motverka tendensen att överdriva likheter på skillnadernas bekostnad. Att denna 

form av samhällshistoria också betonar strukturer framför aktörer kan frilägga andra 

perspektiv på såväl det förflutna som på samtiden och framtiden.1030  

”Narrativa förenklingar” som problem – och som möjlighet   

Ett annat problem gäller detaljskärpan i de innehållsliga kunskaperna. Det står klart 

att flera elever stundtals har svårt att skilja händelser i Tysklands historia från Italiens. 

”Mellankrigstiden” framstår inte sällan som ett för båda dessa länder gemensamt 

                                                      
1026 Ammert (2008) s. 196f; KG Karlsson (2014) s. 75f. 
1027 Jfr Salomon (2009) s. 106–108. 
1028 Halldén (1986b) s. 61ff. Jfr Rüsen (2004) s. 131ff.  
1029 KG Karlsson loc. cit.  
1030 Jfr Berg (2014) och analysen av ”kritisk orienterad ämnesförståelse” hos historielärare, s. 181ff. 
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tidrum indelade i två distinkta faser med lite flytande kronologi: innan diktaturerna 

etablerats domineras de av kaos och arbetslöshet och sedan diktaturerna väl är plats 

av en förbättrad ekonomi till priset av förtryck, våld och död. Bristen på andra aktörer 

än de båda diktatorerna, deras partier och ”folket” som kollektivsubjekt gör det 

emellanåt svårt att se en tydlig linje i elevernas framställningar. Ett sammanfattande 

intryck är att elevernas texter ofta kan kategoriseras i termer av ”narrativa 

förenklingar.”1031 Men nedtonandet av kravet på eleverna att redovisa historiska 

faktakunskaper kan samtidigt tänkas ha frilagt deras möjligheter att framställa 

undervisningsberättelsens sensmoral i ett orienterande syfte. Elevernas skrivningar 

kan på det sättet förstås som resultatet av en olöst konflikt mellan innehållsliga, 

tolkande och värdemässiga aspekter av historiska kunskaper. Till ett liknande resultat 

kom också Wertsch i sin generationsjämförande studie från Ryssland. Yngre 

människors sämre detaljkunskaper kompenseras av deras bättre anknytning till de 

övergripande narrativa strukturerna.1032 Även om den narrativa mönsterberättelsen 

om Sverige också uppträder ytterst skelettartat kan den ändå framstå som en slags 

tydliggörande kontrast till de diffusa framställningarna av mellankrigstidens ondska. I 

båda fallen kan värdeförmedlande kunskapsaspekter på så sätt framstå som 

väsentligare än de innehållsliga. 

Det nedtonade Sverige i högstadiets historieundervisning 

Tendenser till ett nedtonat eller icke-berättande om Sveriges historia under 1900-

talet är knappast något som är unikt för situationen i 9x. Enligt en enkätundersökning 

av grundskollärare med undervisning i historia om deras erfarenheter och 

uppfattningar om historieämnet var de fem undervisningsområden som fick störst 

utrymme på högstadiet i tur och ordning: ”andra världskriget”, ”diktatur under 

nazism”, ”mellankrigstiden”, ”industriella revolutionen” och ”första världskriget”. 

Först på tolfte plats kom en innehållspunkt som uttryckligen handlar om svensk 

historia: ”demokratisering av Sverige”.1033 Den minnesbild som eleverna i klass 9x gav 

uttryck för i intervjuerna om mellanstadiets historieundervisning verkar stämma väl 

med svaren från mellanstadielärarna i enkätundersökningen. Där är de fem vanligaste 

undervisningsområdena i turordning dessa: ”medeltid”, ”vikingatid”, ”Sverige under 

1500-talet”, ”Sverige under 1600-talet” och ”Sverige under 1700-talet”.1034 Den 

tendens som vi sett i kursplanerna, där det stod att undervisningen i historia ska 

spegla såväl framsteg som historiens mörka sidor under 1900-talet kan fogas till denna 

                                                      
1031 Barton (2008b) s. 200–205. 
1032 Wertsch (2002) s. 149–170, se särskilt s. 161–166. 
1033 Eliasson & Nordgren (2016) s. 56.  
1034 Eliasson & Nordgren loc. cit.  
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bild. Undersökningen i klass 9x visar hur denna uppdelning korresponderar mot 

mönsterberättelserna så att det onda och mörka i stort sett undantagslöst hamnar 

utanför landet. Här reflekteras troligen ett diakront mönster i historiekulturen som 

går tillbaka på en lång historiografisk tradition både i skolans historieundervisning och 

i akademisk historieforskning och som sätter ”slutet” av Sveriges ”mörka” historia till 

stormaktens definitiva fall i början av 1800-talet. Därefter har Sverige slagit in på en 

fredlig och framstegsvänlig linje. Att grundskolans kursplaner på det sättet ger uttryck 

för en ”icke-berättelse” om Sverige, där den historiska utvecklingen blir en 

förgivettagen och konfliktfri väg till samtidens land av fred, frihet och demokrati 

verkar i vart fall vara en plausibel hypotes.1035  

Också den förenklade bilden av nazismens maktövertagande i klass 9x motsvarar i 

flera avseenden vad som kan antas vara vanliga drag i en åk 9-klass i Sverige. Det 

framgår av Joakims Wendells studie av nationella prov i historia för åk 9. Studien är 

inriktad på en av provets frågor om just nazisternas maktövertagande och där 

framträder flera av de problem som vi stött på här. Av de orsaker som eleverna tar 

upp är de flesta i det nationellt insamlade materialet knutna till Hitler som aktör och i 

andra hand till ”folket”/”tyskar”/”Tyskland” som kollektivsubjekt. Relativt många 

uppger också en tredje aktör i form av nazistpartiet eller dess organisationer. Endast 

ett fåtal tar upp andra aktörer som politiska motståndare eller Weimarrepublikens 

statstjänstemän. När det gäller orsaker som är knutna till den specifika historiska 

situation som rådde i Tyskland efter första världskriget dominerar de ekonomiska 

problemen tätt följt av revanschbehov. Wendell betonar att elevernas förklaringar 

tenderar att bli för allmänna när det gäller den specifika händelseutvecklingen i 

Tyskland, detaljerna tonas ned.1036  

Vad blir det för typ av tidslig orientering? Om scenariekompetens hos eleverna  

Som vi såg i teorikapitlet betraktar Rüsen tidslig orientering som den narrativa 

kompetensens mål, en förmåga att använda de historiska kunskaperna som 

handlingsberedskap i nuet, i det ”verkliga livet”.1037 Den tidsliga orienteringen kan 

också beskrivas som ”scenariekompetens”, det vill säga en förmåga att föreställa sig 

framtiden på grundval av historiska erfarenheter.1038 Där finns både möjlighet att inta 

en såväl bevarande, som en kritisk och förändrande hållning. Det handlar ytterst om 

                                                      
1035 Björk (2012) s. 70–76. Jfr Olofsson et al (2017) s. 254.  
1036 Wendell (2017) passim. Jfr Seixas & Morton (2013) s. 111f. En annan likhet mellan elevsvaren på 
det nationella provet och elevernas svar i klass 9x är förekomster av skildringar av judar som tenderar 
att vara stereotypa. Wendell a.a. 
1037 Rüsen (2004) s. 137–140. 
1038 Jensen (2003) s. 69. Jfr Jensen (2014) s. 35f.  
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makten över framtiden. I ett demokratiskt samhälle innebär det rätten för var och en 

av oss att enskilt eller tillsammans med andra ställa oss frågor hur vi vill ha det, som 

det  är nu, eller på något annat sätt?1039 

I ljuset av detta kan vi återigen reflektera över elevernas skrivningssvar. Den 

schematiska berättelsemall som tycks framgå ur analyserna av elevernas texter 

förefaller snarare spegla en slags passivitet än aktivitet: Sverige verkar för många av 

eleverna en gång för alla redan ha lämnat den typ av samhälle som riskerar djupa och 

varaktiga konflikter, så varför skulle deras aktiva engagemang behövas? 

Resonemangen i elevtexterna saknar genomgående aktiva uttryck för 

handlingsberedskap eller scenariekompetens. Även Wendell diskuterar de vaga 

aktörsperspektiven i svaren på det nationella provet som ett särskilt problem för 

medborgarskapsaspekter av historieundervisning.1040 Om eleverna varken i det 

förflutna eller i samtiden ser att ett aktivt engagemang har betydelse minskar detta 

undervisningens förmåga att visa hur motstånd mot icke önskvärda 

utvecklingstendenser i samhället kan skapas. Inte heller finns några incitament för 

förändringar av det nuvarande tillståndet. 

Demokratibilderna i undervisningen, och i samhällsdebatten  

Här finns anledning att avslutningsvis rekapitulera och sammanföra några iakttagelser 

från det omgivande samhällets historiekultur, från undervisningen och från 

intervjumaterialet med eleverna. Att eleverna uttrycker sig vagt kan återgå på de 

demokratidefinitioner som de mött både i samhället och i undervisningsberättelsen. 

I läromedlen beskrevs demokratin metaforiskt som något som ”vuxit fram” eller som 

kunde riskera att ”dö” under mellankrigstiden. Men vad, vem eller vilka som skapat 

demokrati eller vad som kännetecknar den förutom grundlagar och lika rösträtt 

framgår inte. Demokratin beskrevs som ny, radikal och omprövande i 

Weimarrepubliken på lektionerna, men också där var bilden av den demokratiska 

omvandlingen dunkel. Eleverna får lära sig att den tyske kejsaren abdikerar och att 

demokrati införs. Men hur gick det till? När jag pressar John lite i en av intervjuerna 

visar svaret att han tänker att det var något som segrarmakterna bestämde: 

 
HANS: Vad är det som skapar en demokrati, alltså? Vad är det som… hur kom det sig 

att det var demokratiskt [i Tyskland under Weimarrepubliken] över huvud taget? 

John:  Det var väl efter första världskriget. 

HANS:  Ja, ja, just det. Men vem var det som bestämde att det skulle vara demokratiskt 

då ra?   

John: Det var USA och England och Frankrike… 

                                                      
1039 Jfr Wiklund (2013) s. 116–118. 
1040 Wendell (2017) s. 25.  
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HANS: Ja, okej. Du menar att det är en del av … avtalen här? 

John: Ja ... Nej, jag vet inte.1041 

Inte heller de andra gruppmedlemmarna kan svara på frågan i 

intervjusammanhanget. Med tanke på att det varken i läroböcker eller på lektioner 

har förekommit några förklaringar till demokratins genombrott är Johns gissning 

högst rimlig. Den kan bygga på att han känner till USA:s och västmakternas strategier 

efter andra världskriget och skulle i så fall vara ytterligare ett exempel på en narrativ 

förenkling. Men det är inte heller helt osannolikt att han har påverkats av samtida 

föreställningar. Ett vanligt argument för att motivera den svenska truppnärvaron i 

Afghanistan var hösten 2009 just införande av demokrati. Den konflikt som eleverna 

levt med under sin uppväxt, ”kriget mot terrorismen”, motiveras inte sällan som ett 

försvar av västvärldens demokratiska värden. Det gemensamma draget i dessa, inte 

helt osannolika referenser i Johns livsvärldsperspektiv, är att demokrati i grunden inte 

byggs av medborgares engagemang utan av lagar och ordningsmakt. Ur Johns och 

hans klasskamraters perspektiv är tanken att demokrati är något som kan tillföras ett 

samhälle med väpnade krafter ”utifrån” egentligen inte bara en rimlig gissning, utan i 

linje med samtidens offentliga samtal. Det kan också förklara varför demokrati i första 

hand anses vara skyddade av ”starka” grundlagar i flera av elevernas svar. I just detta 

avseende är det alltså långt från undervisningsberättelsens sensmoral om den 

vaksamme och aktive medborgaren som det främsta skyddet för demokratin.  

En stand-by-medborgare med förankring i en historiekulturell gemenskap 

Men även om synen på demokrati verkar vara knuten till en smal konstitutionell 

definition tror jag det vore fel att betrakta elevernas svar på skrivningen som belägg 

för en avsaknad av handlingsberedskap. Kanske kan elevsvaren snarare tolkas som en 

form av pågående och vilande engagemang, iakttagen också hos politiskt engagerade 

gymnasieelever i samhällskunskapsdidaktisk forskning, och där beskriven som en 

slags ”stand-by-medborgarskap”.1042 Genom avståndstagande från de nazistiska och 

fascistiska diktaturerna och genom att använda undervisningsberättelsens sensmoral 

på detta sätt gör sig eleverna beredda att kunna ingripa – om det skulle behövas. 

Undervisningsberättelsens gestaltningar av en mönsterberättelse kan i så fall tolkas 

som ett kulturellt redskap att erövra i syfte att kunna ta plats i en samhällelig 

gemenskap kring det gemensamma memorerandet av 1900-talets katastrofer.1043  

                                                      
1041 Ljudupptagning, elevintervju 6, 2010-02-01.  
1042 Sandahl (2015) s. 80ff.  
1043 Wertsch (2002) s. 55–64.  
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Elevernas medverkan i historieundervisningen skulle därför kunna förstås som en 

delaktighet i en historiekulturell yttring med nära förbindelser med den  historiekultur 

som vuxna deltar i utanför klassrumsdörren, och som där tar sig andra specifika 

uttryck i minnespolitik och historisk debatt.1044 Eleverna har av sin lärare betraktats 

som deltagare i denna kultur och tillsammans med sina klasskamrater har de vridit 

och vänt på olika argument och värderingar kring det förflutna. Bernard Eric Jensen 

understryker att det aktiva historiebruket skapas i ett socialt sammanhang: ”Et 

menneske bliver en fortidsbruger ved at blive en fortidsbærer – dvs. ved at ingå i et 

praksisfælleskab”.1045 Det handlar alltså om att vi som individer tar över men också 

utvecklar historiekulturen i ett sådant socialt och kulturellt sammanhang.1046  

Aktiviteten att orientera sig mot framtiden med historiska argument innebär  – precis 

som de andra aktiviteterna – både möjligheter och svårigheter i klass 9x. Den kan 

diskuteras och problematiseras. Men den är en verksamhet där eleverna är delaktiga 

och där deras förmåga att knyta det förflutna till samtiden och framtiden är 

efterfrågad av deras lärare med gott stöd i de då gällande styrdokumenten och i nära 

anslutning till en fråga som väcker debatt i samhället vid denna tidpunkt. 

Undervisningen är på många olika sätt, inte självklart och enkelt, men potentiellt och 

troligt, historiemedvetandeutvecklande. Rüsen beskriver den tidsliga orienteringen 

som en process som vetter utåt, där den kan vara samhällsbyggande och social, 

samtidigt som den vetter inåt och där kan skänka trygghet och identitet.1047 Mycket 

talar för att de ytterst sammansatta och ibland motsägelsefulla lärprocesser som vi 

följt i detalj under de 16 lektionerna gav många – kanske de flesta – av eleverna 

möjlighet att utveckla båda.  

҉ 

 

  

                                                      
1044 Jfr Barton (2009) s. 279.  
1045 Jensen (2014) s. 36. 
1046 Jfr Alvén (2017) s. 30ff och passim. 
1047 Rüsen (2015) s. 67; Rüsen (2017) s. 79f. I omprövande situationer kan den naturligtvis både vara 
samhällsomstörtande och ge individen existentiell ångest, se Rüsen (2005) s. 23–38.  
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10. Historiemedvetande på högstadiet: en sammanfattande 

problemdiskussion  

Risken att en enväldig diktator skulle styra i vårt 
land är vad jag tror mycket liten. Skillnaderna idag 
från Mellankrigstiden är enorma. Demokratin har 
sedan dess hunnit utvecklas oerhört mycket, och 
det tycker jag att vi ska vara glada över. Idag har vi 
ju också EU som håller samman Europa. Tiderna har 
förändrats. [---] Men visst kan det tyckas nästan lite 
otäckt att sådana partier som förespråkar rasism 
kan få stöd i ett så pass modernt och upplyst 
samhälle vi ändå lever i. 

Alexander, 9x, 2009-12-10.  

Att Alexander och många – kanske de flesta – av hans klasskamrater i någon mening 

verkade kunna ge uttryck för en handlingsberedskap inför framtiden är en av de 

slutsatser som kunde dras i det förra kapitlet. Att denna blick på framtiden var baserad 

på redovisningar av samtidsförståelser och tolkningar av det förflutna indikerar med 

andra ord att den undersökta undervisningen gav elever möjligheter att aktivera sitt 

historiemedvetande. Men vilka slutsatser kan i ett lite vidare och mer generellt 

perspektiv dras av denna konklusion?  

I inledningskapitlet diskuterade jag avhandlingens övergripande forskningsproblem 

kring unga människors bruk av skolförmedlad 1900-talshistoria i ett 

historiemedvetandeutvecklande perspektiv. Där formulerades också ett teoretiskt, 

ett empiriskt och ett historiskt problemområde som avhandlingens resultat skulle 

kunna bidra till att belysa.1048 I det här kapitlet summerar jag först de empiriska 

forskningsresultaten i en resumé, innan jag återvänder till dessa frågor och en 

fördjupad diskussion kring fallstudiens forskningsbidrag.  

En resumé av avhandlingens empiriska kapitel  

De empiriska kapitlens resultat utgör svar på särskilda forskningsfrågor formulerade i 

respektive kapitelinledning. Dessa forskningsfrågor relaterar till de två 

forskningsuppgifterna, att – å ena sidan – noga dokumentera, analysera och tolka en 

serie lektioner på högstadiet i en teoretisk modell för historiemedvetandeutvecklande 

lärprocesser och –å andra sidan– kontextualisera den undersökta undervisningen som 

en historiekulturell yttring bland andra i Sverige hösten 2009.1049 Som framgick av 

teorikapitlet har analysen av klassrumsempirin inspirerats av Jörn Rüsens teori om ett 

                                                      
1048 Se kapitel 1, s. 8-12.  
1049 Se kapitel 1 s. 36.  
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”narrativistiskt paradigm” för all historisk kunskap och operarationaliserats i fem på 

varandra följande delstudier. Dessa utgår från en analysmodell av historiska 

lärprocesser kring de fem aktiviteterna att ställa primära historiska frågor, att erfara 

det förflutna som historiskt minne, att tolka det förflutna med historiska metoder, att 

framställa det förflutna som funktionella berättelser och att orientera sig mot 

framtiden med hjälp av svar på primära historiska frågor. Den andra 

forskningsuppgiften, att sätta historieundervisningen i ett samtida tidssammanhang 

har genomförts dels genom ett särskilt kontextkapitel, dels genom att den undersökta 

undervisningens ramvillkor återkommande har behandlats i de täta beskrivningarna 

av klassrumsinteraktionen.  

Varje kapitelsammanfattning i den följande resumén har en inledande del där 

allmänna utgångspunkter, forskningsuppgifter, material och metoder rekapituleras, 

och en senare del där några centrala resultat redovisas. I sammanfattningskapitlet 

upprepar jag inte de referenser som jag redovisat tidigare. När jag skriver att 

forskningsresultaten i den här studien tycks bekräfta, nyansera eller ifrågasätta 

tidigare resultat hänvisas till respektive kapitelsammanfattning för dessa referenser  

Kapitel 4. En samtidshistorisk och historiekulturell kontextualisering  

Det första empiriska kapitlet ger en bild av det ”tidssammanhang” i vilket fallstudiens 

historieundervisning tog form. Kapitlet består av resultatet från en undersökning i ett 

riktat urval av historiekulturella yttringar i Sverige hösten 2009. Undersökningen 

genomfördes på två offentliga arenor. Den första kan beskrivas som statens. Här 

handlade det om aktuella nedslag i minnespolitik så som den tog sig uttryck i 

riksdagsdebatt och i regeringens medverkan i fyra olika officiella minnesceremonier. 

Den mest omfattande av dessa var det så kallade Märkesåret till minne av den svensk-

finska separationen två hundra år tidigare. Men regeringens deltagande i två 

högtidligheter runt andra världskrigets utbrott och i tjugoårsfirandet av Berlinmurens 

fall uppmärksammades också.  

Den andra arenan kan beskrivas som civilsamhällets. Här bestod det empiriska 

materialet av texter publicerade i åtta storstadstidningar under andra halvåret 2009. 

Det gemensamma i dessa texter från nyhetsflöde och debatt var att de speglade 

skribenternas föreställningar om samband mellan nuet, det förflutna och framtiden. 

En central del i denna undersökning utgick från den massmediala bevakningen av 

statens medverkan i de samtida, minnespolitiska manifestationerna. Två andra 

aktuella omständigheter som fick stor uppmärksamhet i press och debatt i Sverige 

hösten 2009 var den globala finanskrisen och Sverigedemokraternas tillväxt i 

opinionen. I pressen jämfördes partiets framgångar inte sällan med de tyska 
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nazisternas i Weimarrepubliken medan finanskrisen ofta likställdes med 30-talskrisen. 

En del skribenter såg sambandet som ett varnande förbud. I materialet förekom också 

andra teman där förbindelser mellan det förflutna, samtiden och framtiden var 

betonade. Det gällde bland annat den svenska medverkan i ISAF-styrkan i Afghanistan, 

och klimatfrågan, aktualiserat av den förestående konferensen Cop 15 i Köpenhamn i 

december. I bakgrunden fanns också frågan om Sveriges detta år nedlagda 

värnpliktsförsvar, att Sverige var ordförande för EU andra halvåret  och en pågående 

diskussion om den svenska neutralitetens fortsättning. Tematiskt och/eller 

innehållsligt kom samtliga dessa inslag i olika utsträckning att vara avläsbara också i 

fallstudiens historieklassrum. 

Konturen av sex olika Sverigeberättelser: 

Materialet från de två offentliga arenorna analyserades med hjälp av 

begreppshistorikern Reinhart Kosellecks metaforiska begrepp ”erfarenhetsrum” och 

”förväntningshorisont”. Ur den analysen framkom konturer av sex olika berättelser 

om Sveriges historiska belägenhet, hösten 2009. Det gällde berättelserna om Sveriges 

långa fred och om landets nya roll i en globaliserande tid, om segern över förflutna 

fasor, om risker med historiens återkomst, om hotet från framtiden samt berättelsen 

om den oönskade främlingen. Den sistnämnda berättelsen avvek från de andra. Den 

kom endast till uttryck genom en mycket uppmärksammad debattartikel författad av 

Sverigedemokraternas partiledare i vilken han beskrev muslimska immigranter som 

det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget. Texten  var på det sättet något 

av en ”antiberättelse” som andra debattörer vände sig starkt emot. Analysen av dessa 

sex Sverigeberättelser kan beskrivas som kapitlets centrala forskningsresultat utifrån 

ett synkront perspektiv på en nationell historiekultur. De sex berättelserna var 

visserligen något som aktörer och skribenter förhöll sig till på olika sätt. Men trots att 

åsikterna ofta gick brett isär i de flesta av dessa berättelser kunde de ändå betraktas 

som variationer kring ett gemensamt huvudmotiv. Detta kunde utläsas som att 

Sverige sedan mycket länge stått utanför världens konflikter och att osäkerhet och 

hot mot detta fredens och stabilitetens tillstånd i huvudsak kom från andra länder, 

från historiska upprepningar samt från framtiden själv. En mönsterberättelse om 

Sverige som ett land som kan hantera såväl förflutna fasor, en osäker samtid som en 

hotande framtid framstod som en minsta gemensam nämnare.  

Kapitel 5. Om aktiviteten att ställa primära historiska frågor  

Kapitel fem är det första i fallstudien av klassrummets historieämne. Även detta kan 

inledningsvis  läsas som en del av  kontextualiseringen i det att undervisningens 

ramvillkor undersöktes i aktuella styrdokument och resurstilldelning på skolan. Men 



400 
 

utforskningen inriktades därefter på aktiviteten att ställa primära historiska frågor i 

samband med höstterminens undervisning. Forskningsfrågorna handlade om att söka 

utröna hur elever och lärare uppfattade det ämnesområde om första världskriget och 

mellankrigstiden som var föremål för historiestudierna denna termin, men också vad 

de mer generellt uppfattade som historieundervisningens mål. Eftersom aktiviteten 

visade sig vara sparsamt förekommande på lektioner användes intervjuer med läraren 

och eleverna som metod, kompletterat med uppgifter hämtade från två elevenkäter.  

Metodologisk nationalism i en svårfångad men central aktivitet  

Ett viktigt forskningsresultat i detta kapitel gällde just svårigheten att identifiera och 

synliggöra denna aktivet. Att primära historiska frågor inte var en del av 

kommunikationen på lektioner bekräftar tidigare historiedidaktiska forskningsresultat 

som visar att elevers egenformulerade frågor inte har efterfrågats i undervisningen. 

Det understryker samtidigt den inneboende konflikten mellan olika syften i skolornas 

styrdokument, där målet att utveckla elevers historiemedvetande visserligen är 

framskrivet men samtidigt riskerar att ställas i skymundan för andra målsättningar. En 

sådan målsättning som kapitlet särskilt kunde identifiera – också detta i linje med 

tidigare forskningsresultat – var styrdokumentens betoning på att 

historieundervisningen skulle lämna bidrag till innehållsliga kunskaper om Sveriges 

och andra nationers historia enligt en kanoniserad tradition i högstadiets 

historieundervisning. Denna metodologiska nationalism inriktade studierna på 

politisk historia och gav ett starkt tryck på att man inom undervisningens ramar skulle 

”hinna” med ett givet stoff i en framför allt västerländsk ”världshistorisk” översikt från 

antiken till nutid. Den tydligast formulerade primära historiska frågan är den som 

läraren formulerar kring jämförelsen mellan Sverige 2009 och Weimarrepublikens 

Tyskland. Också denna kunde i linje med kursplanernas skrivningar om ”länder” som 

ett självklart och förgivettaget jämförelseobjekt ses som en följd av undervisningens 

metodologiska nationalism.  

Men undersökningen i kapitlet visade också att elever hade förmåga att formulera 

primära historiska frågeställningar – även om dessa inte lika tydligt kunde knytas till 

ämnesinnehållet denna termin och aldrig kommunicerades på lektionerna. Elevernas 

intresseområden handlade om internationell terrorism, svensk neutralitet och (enligt 

enkäterna) miljöproblem, frågor som i likhet med lärarens alltså också var aktuella i 

samtiden. Att elever kunde ge uttryck för det historiska innehållets relevans med 

motiveringen att det gav dem ”allmänbildning” och tillgång till en 

tolkningsgemenskap med vuxna är ett annat resultat i kapitlet. Denna sociala 

dimension av elevers historiemedvetandeutveckling påvisar därmed en betydelse av 
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den ”stora” historia som skolan behandlar i elevernas livsvärld. Med tanke på den 

nationella inramningen var ett tredje och lite motsägelsefullt forskningsresultat 

elevers svårigheter att koppla den ”världshistoria” (framförallt om Europa, i synnerhet 

om Tyskland) som de möter i skolan till utvecklingen i Sverige. Här kunde elever med 

svensk identitet uppfatta att deras egen livsvärldshistoria inte hörde till den historia 

skolan förmedlade. Detta resultat är intressant i jämförelse med tidigare 

historiedidaktisk forskning som visat hur majoritetssamhällets historia gör 

anknytningen mindre intressant – i termer av livsvärldsligt anknytningsobjekt – för 

etniska minoriteter. Här blev det på sätt och vis tvärtom.   

Kapitel 6. Om aktiviteten att erfara det förflutna 

Enligt den teoretiska analysmodellen bygger aktiviteten att erfara det förflutna på 

spontana och direkta möten med olika materiella eller immateriella spår, något som 

satte upplevelser av detta möte i centrum för undersökningen i detta kapitel. 

Forskningsfrågorna fokuserades på vilket slags innehåll som eleverna kom i kontakt 

med på sina lektioner och hur det kommunicerades genom klassrumsinteraktionen. 

Det innebar att aktiviteten kom att utforskas genom upprepade täta beskrivningar av 

klassrumsamtalen i kombination med text- och bildanalyser av använda läromedel. En 

särskild uppmärksamhet riktades mot de historiska aktörerna i framställningarna och 

på den geografiska fördelningen, liksom balansen mellan konkreta och abstrakta 

fenomen som innehållsbegrepp (exempelvis ”imperialism”), narrativa förkortningar 

(exempelvis ”Skotten i Sarajevo”) och mikronarrationer (korta verbala anspelningar 

på ett händelseförlopp ur ett aktörsperspektiv). En grundläggande struktur 

identifierades i undervisningsberättelsens två delar, första världskriget och 

mellankrigstiden med Versaillesfreden som förmedlande länk.  

Elevernas livsvärldar i möte med undervisningsinnehållet  

Ett centralt forskningsresultat i kapitlet var att undervisningsberättelsens innehåll 

tycktes bli svårt att relatera till ur ett livsvärldsperspektiv för eleverna. En viktig orsak 

till detta antogs vara den metodologiska nationalismens fokus på geopolitik under 

studierna om första världskriget och på politiska ledare när det gäller lektionerna om 

mellankrigstiden. Ett viktigt detaljresultat var att namngivna kvinnor i stort sett 

saknades i det innehåll som eleverna mötte på lektionerna och i sina läromedel. Ett 

annat att män utanför de maktägandes krets i ytterst liten utsträckning tog plats i 

berättelsen. Tillsammans med det faktum att Sverige och svenska förhållanden i det 

närmaste inte kom att beröras i undervisningsberättelsen bidrog detta sannolikt till 
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att aktiviteten att erfara det förflutna  blev svårare för eleverna att deltaga i, även om 

undersökningens resultat inte lämnade några entydiga belägg för denna slutsats.  

Men kapitlet visade också att den omfattande dialogen mellan lärare och elever i 

klassrummet  föreföll öka elevernas engagemang och att även abstrakta fenomen i 

form av historiska innehållsbegrepp förmådde skapa en bro till elevernas egna 

referensramar just genom dessa dialoger. När innehållet berörde eller tangerade 

sådant som de redan hade innehållslig kännedom om – exempelvis från tidigare 

historiekulturell  konsumtion eller genom samtal i hemmen – verkade det också kunna 

appellera till de egna referensramarna. Ytterligare en möjlighet för eleverna att ta till 

sig innehållet och uppleva att den tidsliga alteriteten kunde upphävas för en stund var 

lärarens – och i vissa fall läromedlens – förmåga att levandegöra det förflutna med 

det jag kallat ”mikronarrationer”. Också direktkontakt med källmaterial verkade ha 

förmåga att synliggöra ett samband mellan då och nu. I ett arbete med ett källmaterial 

i form av propagandaaffischer möjliggjordes också upptäckten av kvinnliga subjekt i 

historien. Samtalens och reflektionens betydelse – erfarenhetsutbytet mellan elever 

–  var även möjligt att iaktta i materialet. Denna kollektiva aspekt av de historiska 

lärprocesserna kunde liksom betydelsen av källmaterial bekräfta resultat i tidigare 

praktiknära historiedidaktiska studier och samtidigt förtydliga dess plats i en 

pågående lektionssekvens, också där sådana aktiviteter inte är det centrala 

kunskapsobjektet. Resultaten i den här studien indikerar även att ett hastigt möte 

med ett källmaterial kan bidra till en ökad möjlighet för elever att erfara det förflutna 

som en del av ett pågående kollektivt memorerande av det förflutna.  

Kapitel 7. Om aktiveten att tolka det förflutna: begriplighet 

Den tredje aktiviteten i analysmodellen för historiemedvetandeutvecklande 

lärprocesser handlar om att tolka historiska händelser eller skeenden med hjälp av 

historiska metoder. Eftersom den historiska förklaringen och olika 

begriplighetsmodeller i det här fallet visade sig ha en särställning för denna aktivitet 

inriktades det sjunde kapitlets forskningsfrågor på att utforska orsaksförklaringar i 

klassrummet och hur detta arbete påverkade undervisningsberättelsens helhet. 

Undersökningen genomfördes genom täta beskrivningar av klassrumsinteraktion 

under ett par lektioner om första världskrigets utbrott. Valet av just dessa lektioner 

motiverades med att den historiska orsaksförklaringen kom att inta en dominerande 

ställning just där. Till undersökningen hörde också elevers skriftliga svar på en 

gruppuppgift och närläsningar av orsaksförklaringar i de läromedelstexter som var 

aktuella vid detta tillfälle. Analyser av de begriplighetsmodeller som användes och 

vilken roll enskilda och kollektiva aktörer spelade i dessa ställdes i centrum. Av särskilt 
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intresse blev personifieringar av olika slag och de innebörder detta fick i kausala 

resonemang och för förståelsen av olika tolkningsmöjligheter och 

undervisningsberättelsens helhet.  

Elevernas förklaringar bygger på narrationens logik  

Ett centralt forskningsresultat var att elevernas sätt att förklara förändringar i 

huvudsak tycktes bygga på narrativa händelsekedjor där det ena ledde till det andra 

och där aktiva historiska agenter framstod som den viktigaste förklarande orsaken. 

Detta sätt att begripliggöra skeendet skilde sig starkt från de kolligerande eller 

funktionalistiska begriplighetsmodeller som läraren och läroboksförfattarna 

tillämpade. Trots att de förklaringar som eleverna använde kan sägas ”bygga nerifrån 

och upp” och läraren och läroboken ”byggde uppifrån och ner” lyckades elever och 

lärare hålla en dialog vid liv kring orsaksresonemang. Att eleverna tenderade att söka 

förklaringar som byggde på narrationens logik bekräftar en lång rad tidigare 

forskningsresultat i praktiknära forskning. Där har detta ofta framstått som ett särskilt 

problem. Här kunde undersökningen visa att elever tack vare detta och genom 

dialogerna med sin lärare lyckades omforma de komplexa orsaksresonemangen till 

begripligare utsagor och att detta kunde ses som en tillgång för undervisningen. 

Elevernas och lärarens vilja att tänja det historiska språkets gränser tolkades också 

som ett belägg för att historieundervisningen i sin helhet kunde betraktas ur ett 

kommunikativt och kulturellt perspektiv, som en historiekulturell yttring där 

deltagarna gemensamt ville göra det förflutna till föremål för något som var 

förklarligt. Samtidigt ledde mötet mellan begriplighetsmodellerna till en lång rad 

pedagogiska reduktioner. En svårighet som dessa förenklingar ledde till var att 

personifieringar av stater  kom att understryka den metodologiska nationalismen. Det 

ledde också till en ökad etnifiering av den historiska framställningen där folk, nation 

och stat ofta blev utbytbara begrepp. Detta blev särskilt problematiskt i förhållande 

till ett historiemedvetandeutvecklande perspektiv eftersom det kom att lägga stora 

delar av händelseförloppet i skugga. Människors och gruppers handlingsutrymme 

framstod som till stora delar fördolt och en föreställning om en historiens 

oundviklighet tycktes dominera framställningen. Just detta antogs bidra till 

undervisningsberättelsens tendens att framställa första världskriget som en tragedi, 

vilket också kunde jämföras med en djupliggande historiekulturell framställningstyp 

av ”katastrofernas århundrade” i svensk historiekultur.  
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Kapitel 8. Om aktiveten att framställa historiska berättelser: sensmoral  

I det åttonde kapitlet undersöktes aktiviteten att framställa vad som i den teoretiska 

modellen betecknats som ”funktionella” historiska berättelser. Med det menas inte 

fullständiga narrativ med inledningar, vändpunkter och avslutningar utan allt från 

ultrakorta anspelningar på det förflutna i form av narrativa förkortningar, 

mikronarrationer eller bilder till längre mer eller mindre sammanhållna redogörelser 

eller sammanställningar. Gemensamt är att de olika framställningsformerna kan ha 

funktionen av en mer fullständig berättelse, i synnerhet som bärare av olika budskap. 

Forskningsfrågorna inriktades därför mot en kartläggning av framställningsformerna 

på lektionerna och hur dessa kunde tänkas vara meningsskapande och bärare av 

betydelser. En central forskningsfråga var om, och i så fall hur, 

undervisningsberättelsen som helhet kunde sägas innefatta en sensmoral. 

Utforskningen koncentrerades till ett antal lektioner där samtliga 

framställningsformer kom att användas: lärarens genomgångar, klassrumssamtal, 

filmvisning, läsning av läromedelstexter, narrativa förkortningar och 

mikronarrationer. Den främsta metoden var vid sidan av täta beskrivningar av 

klassrumsinteraktionen kvalitativa närläsningar av de använda läromedlen: dels den 

ordinarie läroboken men också utdrag ur två använda läseböcker och en 

undervisningsfilm.  

Ett kollektivt memorerande runt en internationellt spridd varningsberättelse  

Ett centralt resultat av utforskningarna i detta kapitel var att eleverna, läromedlen och 

läraren kunde förstås som tre resurser i ett pågående kollektivt memorerande. De 

tolkades sålunda som undervisningsberättelsens olika ”röster” vilka gemensamt 

skapade berättelsens intrig och sensmoral. Detta budskap utkristalliserades som en 

sedelärande varningsberättelse, där Weimarrepublikens – och mindre utförligt 

Italiens – mellankrigshistoria framstod som ett exempel på hur illa det kan gå då 

medborgarna i en demokratisk stat inte värnar om sin samhällsordning. Att elevernas 

röster blev särskilt viktiga i det här fallet berodde på att de tydligt bjöds in att delta i 

framställningen och att de med sina reaktioner och inspel grundade på kunskaper, 

känslouttryck, hörsägner och mediekonsumtion bidrog till framställningens helhet. 

Inget tydde emellertid på att eleverna på något avgörande sätt påverkade 

framställningens intrig och sensmoral. Berättelsen tolkades snarare som en del av 

internationell, möjligen globaliserande, trend i framför allt västerländska skolors 

historieundervisning av 1900-talet som ”katastrofernas århundrade” och där just 

Weimarrepublikens fall kan uppfattas som varningsberättelse med särskild betydelse 

för världens demokratier. Ett viktigt delresultat i kapitlet var att ett starkt 

spänningsfält mellan undervisningsberättelsens normativa och empiriska kvaliteter 
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kunde identifieras men att detta också antogs bli löst på ett fungerande sätt genom 

att ett ”verklighetskontrakt” etablerades: såväl elever som lärare strävade efter att 

skapa en ram där det man behandlade på lektionerna både motsvarade vad som 

framfördes som faktiskt och värdemässigt ”sant”. Ett mot tidigare forskningsresultat 

korresponderande resultat var emellertid den starka tendensen att förenkla och 

renodla händelseförloppen. Mellankrigstidens berättelser om Italien och Tyskland 

dominerades av det sistnämna och de skilda händelseförloppen framstod som en och 

samma kris. En annat viktigt resultat var den fortsatta tendensen att hålla Sverige och 

svensk historia utanför berättelsen.  

Kapitel 9:  om aktiviteten att orientera sig mot framtiden  

I det sista kapitlet undersöktes det som kan sägas vara målsättningen för en 

historiemedvetandeutvecklande undervisning, det som Rüsen benämner utvecklande 

en ”narrativ kompetens”. Med det avses förmågan att använda berättelser om det 

förflutna i ett samtids- och framtidsorienterande syfte. Forskningsfrågorna inriktades 

mot elevernas utsagor på den avslutande skrivningen i syfte att där undersöka 

mönster i deras förmåga att hantera undervisningsberättelsens sensmoral. Ett särskilt 

intresse var att ta reda på hur eleverna löste den uppgift som de fått av sin lärare och 

som tolkats som undervisningsberättelsens mest artikulerade primära historiska 

fråga, uppgiften att jämföra situationen i Sverige 2009 med den som var förhanden 

under Weimarrepublikens sista år. En annan viktig fråga var att mer i detalj undersöka 

hur eleverna uppfattade ”historisk alteritet” (annorlundahet) både i förhållande till 

skillnader och likheter mellan mellankrigstidens samhällen och mellan dessa och 

samtiden. Den samlande forskningsfrågan gällde vilken slags handlingsberedskap 

inför framtiden elever gav uttryck för inom ramen för skrivningen.  

En mönsterberättelse om fredens, demokratins och välfärdens undantagsland  

Det viktigaste forskningsresultatet i det sista empiriska kapitlet var att eleverna 

tycktes skapa variationer runt en mönsterberättelse där det nutida Sverige framstod 

som ett fredens, demokratins och välfärdens historiskt skapade undantagsland och 

som i det avseendet uppvisade stora likheter med de sex konturartade berättelserna 

som analyserades i kontextkapitlet. Endast ett fåtal elever ansåg emellertid – till 

skillnad från flera av skribenterna i den samtida dagspressen – att det förelåg något 

som talade för att situationen i Sverige 2009 skulle kunna innebära att utvecklingen 

tog en riktning som påminde om Weimarrepublikens Tyskland. Detta gällde även om 

den pågående globala finanskrisen påminde om 30-talskrisen och 

Sverigedemokraternas ökade stöd i väljaropinionerna kunde jämföras med  

nazisternas. I stället betonades i elevernas svar sådant som Sveriges långa 
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demokratiska traditioner, neutraliteten och välfärdens utbyggnad. Tillsammans med 

grundlagsskyddade rättigheter och Sveriges nya läge som EU-medlem fanns i det de 

flesta elevers utsagor alltså mycket litet som talade för en framtida utveckling här som 

kunde påminna om den som gällde i Tysklands 30-tal. Många av eleverna talade i 

termer av ”vi i Sverige” eller ”vårt land”. Det tolkades som att svaren kan uppfattas 

som förväntade eller egenupplevda uttryck för en svensk ”narrativ identitet”. Detta 

stämmer också väl in i bilden från andra samtida, historiedidaktiska forskningsresultat 

och förstärker intrycket att elevernas texter motsvarar varianter av det James 

Wertsch betecknat som en ”schematisk berättelsemall” i nationellt utformade 

historiska narrativ. Att elevernas historiska, samtida och framtida bilder av Sverige 

grundades på information och kunskap som de i huvudsak hämtat utanför 

höstterminens historieklassrum är ytterligare ett belägg för förbindelsen mellan det 

som skedde i klassrummet och andra historiekulturella yttringar. Flera av eleverna 

hänvisade explicit till samtal med sina föräldrar eller andra vuxna och många 

argument i elevernas texter återfanns i det undersökta tidningsmaterialet. En skillnad 

var dock att eleverna i högre grad markerade sin tillit till framtiden. Om elevernas svar 

motsvarar vad de förväntas svara inom ramen för en statligt inramad 

historieundervisning eller om de kan omfattas av elevernas egna föreställningar kan 

inte avgöras med den här undersökningen men gör inte resultatet av en kulturellt 

överförd historisk kunskap mindre sannolik. Den kollektiva aspekten av elevernas 

historiska lärprocesser visar att undervisningsberättelsen kan betraktas som en 

historiekulturell yttring bland andra i Sverige hösten 2009.  

҉ 
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Historieundervisning som historiekultur: om forskningsproblemets frågor  

Här återstår nu att diskutera på vilka sätt undersökningens resultat också kan bidra 

till att belysa forskningsproblemets teoretiska, empiriska och historiska frågor på en 

mer allmängiltig nivå. Dessa frågor formulerades så här i inledningskapitlet:  

 Teoretiskt: vad menas med en historiemedvetandeutvecklande historieundervisning?  

 Empiriskt: hur ser historiemedvetandeutvecklande lärprocesser ut i ett klassrum? 

 Historiskt: hur använder elever skolornas historieundervisning om 1900-talshistoria för att 

orientera sig i sin egen samtid i början av 2000-talet? 

I det följande diskuterar jag  dessa frågor i tur och ordning i tre avsnitt  

Livsvärldens betydelse inringad i en modell: ett bidrag till den teoretiska frågan  

En generell slutsats med bäring för den teoretiska frågan om vad som menas med en 

historiemedvetandeutvecklande undervisning är att den involverar elevernas egna 

livsvärldar. Det är en slutsats som ligger i linje med tidigare historiedidaktisk forskning 

och teoribildning. Den i tidigare praktiknära forskning så starkt framskrivna skillnaden 

mellan den ”lilla” historien och den ”stora” bekräftas emellertid inte entydigt av den 

här studiens empiriska resultat. Inte heller bekräftas slutsatsen att en undervisning 

som utvecklar elevers historiemedvetande nödvändigtvis måste ta sin utgångspunkt i 

elevernas på egna erfarenheter baserade livsberättelser. Snarare indikerar den här 

undersökningen att elever förväntar sig att skolans historieundervisning ska handla 

om sådant som är gemensamt för många människor, att samhällsperspektiv och 

kunskap i ”världshistoria” är centralt, inte minst ur ett sociokulturellt perspektiv. Ur 

elevens egen synvinkel kan undervisningens innehåll om den ”stora ”historien med 

andra ord också framstå som ett viktigt redskap för att utveckla historiemedvetandet. 

Att undervisningsberättelsen i det här fallet hade likheter med historiekulturella 

yttringar i offentligheten vid samma tillfälle indikerar också den strukturerande och 

villkorsgivande betydelse som historiekulturen har för undervisningens 

meningsskapande. Hade undervisningen handlat om ett annat innehåll, med svagare 

förbindelser med dominerande teman i andra, samtida historiekulturella yttringar 

hade sannolikt relevansen varit svårare att upptäcka.  

Den historiska kunskapens socialiserande funktioner förstås av elever som en 

förväntad kunskap i den värld som man delar med de vuxna. Ett konkret exempel på 

detta är elevers intresse för vanligen förekommande narrativa förkortningar från den 

”stora” historien. De blir, som de själva ser det, bättre historiebrukare genom större 

bekantskap med olika betydelsebärande och socialt gångbara sakkunskaper i historia. 

Man bör veta vad som menas med ”brunskjortor” och vem ”Franz Ferdinand” var för 

att kunna delta i ett samhälleligt samtal. Referensramskunskaperna blir sålunda 
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centrala också för livet utanför klassrumsdörren. Det innebär emellertid inte att den 

egna livsberättelsens anknytning till den större berättelsen skulle sakna betydelse. 

Många andra resultat i den här studien pekar tvärtom på att det är nödvändigt att det 

finns en sådan förbindelse. När elever menar att de själva och deras familjer står 

utanför den världshistoriska utvecklingen, eftersom deras anförvanter inte uppfattas 

vara aktörer i denna, indikerar det att personliga band är viktiga för aktiveringen av 

historiemedvetandet. Förr än att förstå den stora och lilla historien som olika 

kunskapsobjekt påvisar den här studien alltså bådas funktioner i utvecklandet av ett 

historiemedvetande i ett skolsammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.1 Två centrala delområden i en historiemedvetandeutvecklande undervisning  

Ett sätt att illustrera vad detta samband innebär kan ta sin utgångspunkt i Alfred 

Schütz livsvärldsteorem i enlighet med den modell som jag beskrev i teorikapitlet.1050 

I den modellen framgick de temporalt och tematiskt utvidgande perspektiven som 

avgörande för frågan hur individens tidsmedvetande kan utvecklas till ett 

historiemedvetande. Det är särskilt de två utpekade delområdena i figur 10.1 som jag 

tror kan vara en nyckel till en ökad förståelse för hur denna utvidgning kan ske genom 

skolans undervisning. Vid den vänstra pilens spets befinner sig historieundervisningen 

i en zon där eleverna har flera olika möjligheter att knyta an till förvärlden, en värld 

som fanns innan de själva föddes. Genom hörsägner från en äldre generation om vad 

som hänt i den egna familjen, släkten eller gruppen knyts det vardagliga livet till 

föreställningar om det förflutna. Den ”lilla” historien motsvaras då av en temporal 

utvidgning av begreppet omvärld i Schütz modell. Men möjligheten att knyta an till 

det förförflutna kan också förmedlas som kunskaper om den ”stora” historien, 

motsvarande begreppet medvärld i figuren. Här kan en liknande temporal utvidgning 

ske: medvärlden har också en historia. Kan undervisningen ge eleven anledning att 

                                                      
1050 Se figur 2.2 s. 42  
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knyta dessa två områden till varandra bidrar den sannolikt till att dessa 

kunskapsprocesser inte blir åtskilda.  

Av denna anledning indikerar resultaten i den här undersökningen också att 

historieundervisning har en särskilt stor potential att fungera 

historiemedvetandeutvecklande då ämnesinnehållet tidsmässigt befinner sig inom 

det avstånd på tre generationer som kan beskrivas som gränsen för ett 

”kommunikativt minne”/mannaminne. Den ”stora” historia som skolan undervisar 

om i detta tidsspann tycks alltså ha större potential för elevens möjligheter att koppla 

undervisningsinnehållet till den ”lilla” historien. Tänkbart kan konkreta analogier 

mellan nu och då göras. Den omvärld som en äldre generation levde i omgavs också 

av en förfluten och mycket större medvärld, ”farmors” och ”morfars” värld bestod 

också av ett sådant spänningsfält. En ökad insikt om dessa förhållanden ger rimligen 

eleven en möjlig förförståelse för att även ännu äldre tider befolkades av människor 

som påverkade och påverkades av relationen mellan omvärld och medvärld.  

Förståelsen för det förflutna som något som är på en gång en främmande plats och 

något som kan göras välbekant har därmed en tidsmässig parallell till nuet. Också i 

dag lever vi våra liv i den näraliggande omvärldens interaktion med den mycket större 

medvärldens. På motsvarande sätt pekar den högra pilen i figur 10.1 mot en zon där 

den egna livsberättelsens förståelse för eftervärlden kan utvecklas genom tankar om 

kommande generationer, både i en överblickbar framtid – så som eleverna gjorde i 

avhandlingens inledande citat, och i en vidgad och betydligt större tidsrymd. När 

eleverna i intervjuer och under lektioner intresserar sig för samhällsfrågor i 

framtidsperspektiv indikerar det också att de tänker i ett framtida 

medvärldsperspektiv. Mycket talar alltså för att elevernas passager mellan 

livsvärldens temporala, rumsliga och tematiska dimensioner är centralt för att en 

utveckling – i termer av utvidgning – av historiemedvetandet ska kunna ske.  

En teori utan ”streck” om meningsskapande historiska lärprocesser 

Som framgick av inledningskapitlet är det i den historiedidaktiska litteraturen inte 

ovanligt att betrakta ”kollektivt minne” och ”historiskt tänkande” som motpoler. En 

uppgift för skolans historieundervisning kan då vara att söka utmana eller kanske 

ersätta det kollektiva minnets förenklade sätt att förstå det förflutna med en mer 

avancerad form av historiskt tänkande vilken återgår på den akademiska 

historieforskningens metodologi.1051 Också i flera av de teoretiska modeller som har 

använts för att illustrera vad som menas med historiemedvetandeutvecklande 

                                                      
1051 Se s. 32f och särskilt den litteratur som anges i not 123.  
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lärprocesser återfinns en mer eller mindre starkt markerad gräns mellan kunskaper 

som hör till vardagssfären och sådana som kan utvecklas genom akademisk kunskap 

och metod.1052 Genom tillämpning av en analysmodell om fem aktiviteter inspirerad 

av Jörn Rüsens teori om ett narrativistiskt paradigm för all historisk kunskap har jag i 

avhandlingen sökt kasta ljus över vad jag tror är det skenbara i en sådan gräns. Hellre 

än att betrakta kollektivt memorerande som ett problem har den modell jag utgått 

från antagit detta som en första intresse- och relevanskapande förutsättning för en 

utveckling av elevers historiemedvetande. Den tanken bygger på att det är som aktiva 

historiebrukare eleverna blir delaktiga i historiekulturen, och att det är just detta 

aktiva historiebruk som är ett yttre kännetecken på att deras historiemedvetande har 

aktiverats. Historieundervisning kan därmed förstås som en möjlig kvalificering av det 

kollektiva memorerandet.  

Det innebär inte att historievetenskapliga metoder skulle vara oviktiga för detta 

kvalificerande. Tvärtom visar avhandlingens empiriska resultat hur olika 

tankebegrepp kan bidra till att fördjupa de historiska lärprocesserna och att flera av 

de problem som undervisningen brottas med handlar om tillämpning av dessa 

begrepp. Men avhandlingens resultat indikerar också att elevers användning av 

tankebegrepp relaterar till deras deltagande i en historiekulturell kontext. Eleverna i 

den undersökta klassen använde exempelvis kunskaper om det förflutna på ett sätt, 

som i flera avseenden påminde om hur vuxna och kvalificerade historiebrukare 

utanför klassrumsdörren gjorde vid samma tidpunkt. Historiska kunskaper produceras 

och används i vardagsvärlden och det är den vardagliga användningen som på så sätt 

skulle kunna kvalificeras i skolans undervisning. Det kan ske genom ökad kännedom 

om historievetenskapliga metoder eller genom nya faktakunskaper baserade på 

vetenskaplig forskning men också genom att låta olika argument och värderingar 

mötas så att elever får syn på sin egen roll som historiebrukare. Elevers utveckling av 

sitt historiemedvetande  –  i termer av ökad kvalitet  – sker inte i en annan värld utan 

i samma värld som de lever i. Resultaten i den här studien talar alltså för att ”strecket” 

i de teoretiska modellerna för en historiemedvetandeutveckling i skolan snarare 

fördunklar än förtydligar skolans möjligheter att utveckla elevers 

historiemedvetande. I förhållande till den ”historiedidaktiska spelplanen” som 

skisserades i inledningskapitlet skulle ett betonande av ett sådant streck riskera skapa 

                                                      
1052 Se bilagorna 1A–E. Notera att också Rüsen markerar denna gräns som en streckad linje mellan 
”livspraxis” och ”vetenskap” i bilaga 1 B, dock inte i 1A, den som han ursprungligen skapade för att 
illustrera historiemedvetandeutveckling i skolan. Det är denna ”öppna” modell i fem steg som 
inspirerat avhandlingens analysmodell. Jfr Körber (2015 [digital referens]) s. 28ff.  
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en undervisning som endast befinner sig på den övre planhalvan.1053 Elevens eget 

historiebruk lämnas då utanför undervisningen.  

Fem aktiviteter i historiska lärprocesser: ett bidrag till den empiriska frågan  

Nära förknippat med det teoretiska bidraget till den pågående historiedidaktiska 

diskussionen är de fem teoretiskt antagna aktiviteterna att fråga – erfara – tolka – 

framställa – orientera sig. Dessa användes abduktivt som analysredskap i den 

dokumenterade och analyserade fallstudien och utgör på så sätt grunden också för 

avhandlingens bidrag till en belysning av forskningsproblemets empiriska fråga.  

Här skulle jag särskilt vilja betona två av dessa aktiviteter som tidigare 

klassrumsforskning inte undersökt explicit: aktiviteten att ställa ”primära” historiska 

frågor och aktiviteten att framställa ”funktionella” historiska berättelser. Den första 

av dessa två var visserligen (jämte aktiviteten att erfara det förflutna) svår att få grepp 

om i klassrummet; interaktionen mellan lärare och elever var i jämförelse med de 

andra aktiviteterna låg. Att undersökningen i den här avhandlingen kommit olika långt 

i de olika avsnitten beror också på att de aktiviteter som i högre grad bygger på 

estetiskt-emotiva dimensioner också är mer personliga och ”inre”. Det som handlar 

om upplevelser, känslor och inlevelse är svårare att observera än ett samtal som 

kretsar om orsaksresonemang eller värderingar. Men undersökningen har ändå 

kunnat urskilja dem och påvisa hur dessa aktiviteter kommer till uttryck och vilken roll 

de tycks ha i undervisningsberättelsens helhet. 

När det gäller de primära historiska frågorna visar undersökningen att elevernas 

förmåga att själva formulera sådana var möjliga att iaktta, även om det i det här fallet 

blev en aktivitet som kan beskrivas som en i huvudsak tyst kunskap i klassrummet. Att 

eleverna inte heller deltog i formuleringen av den primära historiska fråga som kom 

att styra undervisningens upplägg bekräftar som vi såg forskningsresultat i den 

tidigare historiedidaktiska litteraturen. Men undersökningen påvisar ändå att 

aktiviteten är central ur ett historiemedvetandeteoretiskt perspektiv. Det var lärarens 

formulerade primära historiska fråga, i nära anslutning till styrdokumentens 

målsättningar och till andra historiekulturella yttringar i samtiden, som gav eleverna 

möjligheter att inom ramen för undervisningen ge uttryck för tankar om sin tidsliga 

orientering. De empiriska resultaten indikerar alltså den primära historiska frågans 

ledande processfunktion i en meningsskapande historieundervisning. Mycket talar för 

att primära historiska frågor även i fall där de inte kan identifieras antingen formuleras 

och bearbetas spontant och sålunda blir en implicit och förgivettagen aktivitet i 

                                                      
1053 Se s. 35.  
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historiska lärprocesser. Alternativt kan man – på grundval av kunskapen att elever har 

den kompetensen – anta att den blir något som de så att säga håller för sig själva då 

de gör ett historiskt innehåll relevant.  

Att framställa funktionella historiska berättelser gav en betydligt större utdelning vad 

gäller klassrumsinteraktionen. Här har avhandlingen identifierat hur olika narrativa 

former gav möjligheter att gestalta och kommunicera ett historiskt innehåll. Att även 

korta och fragmentariska uttryck i form av mikronarrationer och narrativa 

förkortningar kunde bli betydelsebärande delar i undervisningsberättelsen är ett 

viktigt bidrag till förståelsen för forskningsproblemets empiriska fråga. 

Undersökningen visade också att de många informationskällorna tillsammans med 

elevernas och lärarens tolkningar och inspel gick att förstå som en gemensamt 

konstruerad undervisningberättelse och att denna hade en sensmoral. Ett annat 

bidrag till den empiriska frågan var identifierandet av elevernas och lärarens 

överenskommelse om att berättelsen motsvarar en värde- och faktamässigt ”sann” 

bild av det förflutna och att denna överenskommelse i det här fallet tog sig uttryck i 

ett ”verklighetskontrakt”. I tidigare historiedidaktisk forskning har framför allt 

berättandets former uppmärksammats, och ibland ställts i kontrast till en mer sakligt 

inriktad redogörelse som ansetts ha ett större förklaringsvärde. Genom att betrakta 

alla historiska framställningar med hjälp av teorin om narrativism har undersökningen 

skapat större förståelse för undervisningens berättande funktioner. Historiskt 

meningsskapande är en följd av och kommer ur det narrativt formade 

framställningarna. Här blir identifierandet av en gemensam sensmoral för ett helt 

undervisningsförlopp ett särskilt viktigt bidrag till det tidigare forskningsläget. Ett 

annat bidrag är att de halvt dramatiserade framställningarna och dess associativa och 

bildmässiga drag hypotetiskt kan tolkas som en påverkan från nya mediers sätt att 

berätta om det förflutna.  

De sex tankebegreppens betydelse – och ”upptäckten” av ett sjunde  

Genom att urskilja och analysera ytterligare två aktiviteter har avhandlingen sökt ge 

en mer fördjupad bild, också av de tre övriga. Detta gäller kanske i synnerhet 

aktiviteten att tolka spåren från det förflutna med historiska metoder. Som tidigare 

forskning visat dominerar här tankebegreppet orsak-verkan med betoning på det 

första ledet. Avhandlingens bidrag gäller här framför allt betydelsen av 

aktörsperspektiv. Att personifieringar har stor betydelse för elever i form av olika 

förenklingar är visserligen ett välkänt fenomen i den tidigare forskningen. Däremot 

har inte konsekvenserna av ett språkbruk där egentliga och oegentliga aktörer 

blandas i ett historiskt resonemang varit lika uppmärksammat, och särskilt inte ur ett 
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historiemedvetandeutvecklande perspektiv. Här skulle jag vilja understryka att 

resultaten i den här studien i likhet med flera tidigare studier ringar in betydelsen av 

ett obearbetat eller outvecklat aktörsperspektiv som ett avgörande problem för en 

sådan undervisning. Om ett otydligt eller oklart aktörsperspektiv begränsar elevers 

möjlighet att diskutera vem, vilka eller vad som orsakar så stora förändringar som 

krigsutbrott eller införande av ett demokratiskt samhällssystem blir det sannolikt 

också svårt för dem att få syn på och diskutera sin egen och andras roller i dagens 

samhällsutveckling.  

Ett annat bidrag till belysningen av den empiriska frågan i förhållande till 

tankebegreppet orsak-verkan är att undersökningen så tydligt har kunnat belägga den 

narrativa formens betydelsebärande funktioner. Även tidigare forskning har 

uppmärksammat och betonat elevers tendenser att skapa sammanhang och 

förklaringar i narrativa kedjor, där orsak och verkan så att säga jagar varandra. Här har 

detta bekräftats men också kopplats till ett antagande om att elevers berättande tycks 

kunna vara ett annat sätt att förklara. Det nya är också att detta inte framstod som 

ett problem i sig. Tvärtom gick det här att förstå som en särskild kompetens som 

eleverna hade när det gällde att omvandla och omförhandla abstrakta och 

svårbegripliga förklaringsmodeller till mer begripliga och konkreta förklaringar. Mötet 

mellan lärarens och läromedlens mer abstrakta begriplighetsmodeller ledde 

emellertid också till avsevärda pedagogiska reduktioner som på många sätt gav 

upphov till nya problem. Men dialogerna upprätthöll kommunikationen och gav 

belägg för tanken att undervisningsberättelsen kunde förstås som en av lärare och 

elever gemensamt producerad historiekulturell yttring där båda parter medverkade 

till  att göra ett angeläget förflutet mer begripligt. Detta representerar också ett mer 

dynamiskt sätt att se på historiedidaktiska problem inspirerat av sociokulturell 

lärandeteori. Den kan också knytas till Ricœurs förståelsebegrepp där narrativt 

förmedlad förståelse inte betraktas som en lägre form av förklaring utan som ett 

annat uttryck för samma sak.  

För några av tankebegreppen kunde undersökningen i det här fallet konstatera att de 

i hög grad använts implicit men att resultaten ändå indikerar att dessa i likhet med 

vad tidigare forskning visat skulle kunna utveckla och fördjupa historiska lärprocesser 

i en historiemedvetandeutvecklande riktning. Ett av dessa var användandet av 

historisk empati/perspektivtagande som återkommande var ett inslag i så väl 

mikronarrationerna som i en av skrivningsfrågorna och där hamnade i dragkamp med 

ett annat, den etiska dimensionen. Att eleverna uppfattade denna skrivningsfråga som 

en särskild svårighet antyder att det vid en mer explicit undervisning hade givit ett 

bättre resultat. Tankebegreppet historisk betydelse tycks på motsvarande sätt ha 
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goda potentialer eftersom det både kan bidra till bilden av verkanshistoriska 

resonemang och för formulerandet av primära historiska frågor. Vad gäller de andra 

av Peter Seixas föreslagna sex tankebegreppen (kontinuitet och förändring och 

historiska belägg) har avhandlingen i vissa fall kunnat påvisa förekomst. Mycket talar 

för att var och en av dessa på liknande sätt som kausalitetsresonemang skulle kunna 

uppfattas som möjliga verktyg för att utveckla klassrummets lärprocesser. Underlaget 

i den här avhandlingen är emellertid för litet för att med någon större säkerhet säga 

hur detta skulle kunna gå till.  

Ytterligare ett bidrag till den praktiknära forskningen kring tankebegrepp och dess 

koppling till historiemedvetandeteori är att avhandlingen har uppmärksammat vad 

man – i förhållande till Seixas uppsättning – skulle kunna kalla ett särskilt och ”sjunde” 

tankebegrepp, likheter och skillnader. Att begreppet både hade en framskjuten 

position i de då gällande styrdokumenten och aktivt användes av läraren ger det också 

ett säkrare underlag för att diskutera dess betydelse i det här fallet. Särskilt gäller det 

som redskap för att motverka den risk för ”politiskt-pedagogiskt” historiebruk som 

tidigare historiedidaktisk litteratur övertygande varnat för som en tänkbar följd vid 

historiska jämförelser i skolsammanhang. En bidragande orsak till att detta –  i vart 

fall långtifrån entydigt – inte blev fallet av den primära historiska frågans 

operationalisering som skrivningsuppgift tror jag kan tillskrivas den undervisning som 

eleverna fick kring detta tankebegrepp. Det är i sammanhanget alltså en plausibel 

hypotes att den samhällsvetenskapligt inspirerade komparationsmodell som eleverna 

kunde ta del av på sina lektioner medverkade till att svaren på skrivningsfrågan blev 

så pass nyanserade. Att ingen av eleverna – till skillnad från en del av de vuxna och 

skolade skribenterna i det samtida tidningsmaterialet – ansåg att den samtida 

situationen i Sverige var precis ”likadan” som den som rådde i Weimarrepublikens 

Tyskland är ett visst belägg för ett sådant antagande. I elevernas samlade bild kom 

skillnaderna och inte likheterna att utgöra tyngdpunkten. Så gott som alla kunde ange 

likheter men de flesta valde att värdera skillnaderna som större.  

Nationens frånvarande närvaro: ett bidrag till den historiska frågan  

Att fallstudiens elever ännu en bit in på 2000-talet kunde uppfatta skolkunskaper om 

”katastrofernas århundrade” som ytterst relevanta  stod klart. Att det historiska 

innehållet fortfarande befann sig inom det kommunikativa ”mannaminnets” 

råmärken hade sannolikt betydelse för detta. En ännu viktigare anledning till 

elevernas intresse antogs emellertid vara den starka anknytningen till historiekulturen 

i stort. Världskrigens och i synnerhet nazismens historia har beskrivits som bärande 

delar av historiekulturen både i och utanför skolan också i många tidigare studier. På 
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så sätt skiljer sig knappast resultaten i den här avhandlingen från antaganden och 

forskningsresultat i den tidigare historiedidaktiska litteraturen.  

Vad som bidrar till att belysa nya områden av forskningsproblemet är snarare det som 

avviker från denna bild. Här är det som indikerar en pågående omförhandling av den 

framtida betydelsen av 1900-talsminnena ett viktigt resultat med tydlig tidsstämpel i 

det begynnande 2000-talet. Att det förelåg en sådan situation framkom på flera olika 

sätt. En del av klassens elever var uttryckligen fundersamma till om det 

historiekulturella värdet av berättelser om världskrigen skulle bestå också i ett lite 

längre, men ändå överblickbart, framtidsperspektiv. En anledning var deras insikter i 

att innehållet snart inte längre kan finnas tillgängligt som ett kommunikativt, 

direktrelaterat minne. Framtidens barn har inga möjligheter att i likhet med dem 

relatera till 1900-talets katastrofer med hjälp av en äldre generations berättelser. När 

elever spontant formulerade vad som kan tolkas som primära historiska 

frågeställningar skedde det också i förhållande till händelser som låg närmare i tiden. 

Terrorism, klimathot och svensk neutralitetspolitik kan alla beskrivas som delar av en 

tydligt ”pågående” historia, medan berättelserna om världskrigen är något som 

alltmer verkar framstå som ett mer avslutat kapitel. Också här finns paralleller mellan 

elevernas tankar och många av de som vi mötte i kontextkapitlet. Det gäller framför 

allt uttalanden från ledande politiker och samhällsdebattörer om vikten att minnas 

”katastrofernas århundrade”. Man oroades av en tilltagande ”glömska” när allt färre 

levande vittnen fanns till hands. Det hela framställdes som ett riskerat kulturarv som 

det var en plikt att minnas. Samma problem vad gäller övergången från ett 

kommunikativt minne till ett kulturellt minne – enligt Jan Assmanns terminologi – 

kunde alltså aktualiseras både i och utanför ett klassrum, hösten 2009. 

På flera andra sätt indikerar studien också att historiekulturen runt ”katastrofernas 

århundrade” under 2000-talets första decennium kanske nått en höjdpunkt och att 

samtidens samhällsfrågor tvingade fram formulerandet av nya ”brännande” primära 

historiska frågor med andra orienteringspotentialer än de gamla. Elevernas frågor om 

terrorism och miljö diskuterades också tretemporalt på såväl statens som 

civilsamhällets offentliga arenor. Ytterligare ett tecken på detta var de 

minnespolitiska försöken att skapa intresse för andra fixpunkter i det förflutna än 

1900-talshistoria, så som skedde i samband med det statligt initierade firandet av 

Märkesåret – eller i debatten om Sveriges engagemang i Afghanistan – där den 

tvåhundraåriga, ”världsunika” freden ömsom blev en tillgång och ett problem. 

Tecken på omförhandlingar om 1900-talet som ”katastrofernas århundrade” märktes 

också i nyhetsförmedling och samhällsdebatt kring de andra minnesceremonierna 
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under hösten. När det gäller 1939 och 1989 skymtade delvis nya konfliktlinjer, framför 

allt vad gäller uppmärksammandet av  minnesdagen för ”nazismens och stalinismens” 

offer den 23 augusti, men också i diskussionen kring hur minnet av Berlinmurens fall 

skulle värderas. Samtidigt kunde undersökningen alltså ändå konstatera att det både 

i och utanför klassrummet var möjligt att fortfarande använda berättelsen om 

Weimarrepublikens kris och nazismens brott som en grund för en varningsberättelse 

och ett allmänt sätt att distansera sig mot ondskan i det förflutna. 

Den metodologiska nationalismen och sambandet med den ”nya” nationalismen 

Här finns det anledning att fästa uppmärksamhet på den betydelse som nation och 

nationell identitet fick i det undersökta klassrummet, särskilt i elevernas användning 

av denna i sin framtidsorientering. En viktig detalj i detta är den metodologiska 

nationalism som ligger inbäddad i undervisningsberättelsens historiska jämförelser 

mellan Sverige och Tyskland. Den metodologiska nationalismen kom också till uttryck, 

som kollektivsubjekt vilka i undervisningsberättelsen kunde sätta likhetstecken 

mellan staten, folket och nationen. De flesta elever tycktes inte uppfatta detta eller 

nationellt inramade frågor som konstiga, utan snarast som ett förväntat innehållsligt 

fokus. Historia i skolan handlar vad verkar ur ett elevperspektiv om länders historia, 

och att jämföra den historiska utvecklingen i Sverige med situationen i Tyskland var 

alltså inget som verkade avvika från denna förväntan ur elevernas synvinkel. 

Styrdokumentens krav på att historieundervisningen skulle innehålla jämförelser med 

”andra länder” gav antagligen inte heller läraren anledning att reflektera över den 

nationella infattningen: ”nians kurs” är en del av selektiv och väl inarbetad tradition.  

Att styrdokumenten implicit underströk Sveriges undantag från historiens ”mörka och 

destruktiva sidor” och att liknande narrativa mönster återfanns i andra samtida 

historiekulturella yttringar ger belägg för att undervisningen kunde uppfattas som 

uttryck för en historisk mönsterberättelse om Sverige. Intervju- och enkätmaterialet 

påvisade också hur elever kunde se Sverige som ett fredens, demokratins och 

välfärdens – lite tråkiga – undantagsland redan innan undervisningen var genomförd. 

Tillsammans med det faktum att många av eleverna hänvisade till samtal i hemmen 

som informationskälla inför skrivningen stärker detta intrycket av att mycket i 

elevernas svar återgår på en schematisk berättelse etablerad i historiekulturen 

utanför klassrumsdörren. Att så många av eleverna gav uttryck för en narrativ 

identitet när de skrev om Sverige i termer av ”vi” i ”vårt land” är ett belägg för att de 

i huvudsak använde berättelsen om 1900-talets fasor som ett sätt att moraliskt 

distansera sig, och för att skriva in sig i en gemenskap där förväntningshorisonten är 

ett bevarande av det nuvarande tillståndet i landet. 
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I förhållande till det internationella forskningsläge om statligt inramad 

historieundervisning som refererades i avhandlingens inledningskapitel är det 

knappast överraskande att elever ansluter sig till en dominerande nationell 

mönsterberättelse i skolorna. Vad som är lite förvånande är att det blir så tydligt att 

en ”världshistoriskt” inriktad kurs om första världskriget och mellankrigstiden, och 

som endast undantagsvis berört svensk historia, kan sluta i en sådan med nationella 

förtecken stämd undervisningspoäng. De 16 lektionerna kan därför beskrivas i termer 

av rörelser över den ”spelplan” som skisserades med utgångspunkt i forskningsläget: 

från den inledande ”världshistoriska” approachen till en alltmer nationell. Att frågor 

som aktualiserar identitet och gemensamt konstruerade minnen fick en allt större 

betydelse under lektionernas gång var också möjligt att iaktta. Ytterst schematiskt 

skulle dessa rörelser därför kunna förstås som en förflyttning  från det vänstra övre 

hörnet till nedre högra i figur 1.1.1054 Från att i huvudsak ha handlat om den 

världshistoriska utvecklingen där mellanstatliga förbindelser och abstrakta 

begriplighetsmodeller stod i centrum kom undervisningsberättelsen att alltmera 

handla om den egna tidens behov av tidslig orientering på grundval av den 

identifierade mönsterberättelsen om Sveriges historiska utanförskap. 

En sådan rörelseriktning måste dock betraktas med stor försiktighet eftersom det 

också finns tecken i materialet som tycks peka ut flera olika, samtida positioneringar 

vid flera tidpunkter. Vid en närmare eftertanke skulle undervisningsberättelsen i så 

fall kanske i stället ha kunnat beskrivas som ett ständigt zick-zackande över 

spelplanen. Ett exempel på detta är att vi såg hur eleverna sannolikt använde det 

samhällsvetenskapligt färgade tankebegreppet ”likheter och skillnader”, alltså något 

som ligger högt upp på spelplanens övre halva, när de i slutet av lektionsserien 

genomförde komparationen mellan Sverige i dag och Weimarrepublikens Tyskland. 

Omvänt var det i början av lektionsserien tydligt att klassrumssamtalens 

”kompromissförståelser” av orsaksresonemangen till första världskriget gick att tolka 

som lärarens och elevernas gemensamt skapade återgivning av ett tragiskt narrativ 

med stora likheter i ett kollektivt memorerande. Att elevernas svar på den primära 

historiska frågan i hög grad – genom mönstren i deras beskrivningar – bör placeras 

någonstans i det nedre högra hörnet av den historiedidaktiska spelplanen och att de 

inledande samtalen om imperialism som förklaring till första världskrigets utbrott 

befinner i den andra änden framstår emellertid som två tydliga positioner. Utifrån 

dessa kan åtminstone skissartat en möjlig och huvudsaklig rörelseriktning i 

undervisningsberättelsens gestaltningar urskiljas.  

                                                      
1054 Se figur 1.1 s. 35.  
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Används bilden av sådan rörelseriktning på en än mer generell och strukturerande 

nivå, gällande historiekulturen i stort, måste den givetvis tolkas med ännu större 

försiktighet på grundval av den här studien. Med denna reservation tror jag ändå det 

är möjligt att se kontextkapitlets resultat som exempel på en trend av ökad av 

mobilisering av nationellt inriktade frågor i svensk historiekultur vid denna tidpunkt 

och att denna fick en direkt återverkan på klassrummets undervisningsberättelse. En 

viktig del av den primära historiska frågans aktualisering handlade om en 

opinionsyttring som satte föreställningar om nationell och etnisk identitet i fokus för 

samhällsintresset. Den samtida politiska debatten om Sverigedemokraterna visar hur 

viktig den frågan och dess anknytning till det förflutna började bli ett år innan partiet 

tog plats i riksdagen. Intresset för den nationella historien och en svensk identitet tog 

sig också uttryck i den höstens nyhetsförmedling och debatt kring Märkesåret och 

dess försök att uppbåda intresse kring den flersekellånga svenska freden. Om detta 

motsvarar en trend också i ett längre historiskt perspektiv återstår naturligtvis att se, 

men skulle det vara fallet får vi räkna med den kan komma att påverka innehållsliga 

och meningsskapande aspekter i de svenska skolornas historieundervisning också i en 

framtid. Men trender och rörelseriktningar kan också ändras snabbt. Vi kan erinra oss 

hur Marianne Poulsen i 1990-talets danska klassrum anande att tendensen gick i rakt 

motsatt riktning.1055 

Sammanfattningsvis har avhandlingens kontextualiserade undersökningar bidragit 

med en pusselbit till utforskningen av problembildens historiska fråga: elever i ett 

svenskt högstadieklassrum kan i början av 2000-talet fortfarande använda skolans 

undervisning om ”katastrofernas århundrade” för att allmänt uttrycka distans till och 

moraliskt ta avstånd från de förflutna fasorna, men också för att ge uttryck för en 

nationell, narrativ identitet. Trots att undervisningen inte kretsade kring svensk 

historia blev den en del av undervisningens huvudpoäng: den frånvarande nationen 

blev en i allra högsta grad närvarande nation. Vid jämförelser med historiekulturella 

yttringar utanför klassrumsdörren finns flera tecken som tyder på en liknande 

tendens. Allt detta gör det sannolikt att innehåll och tematik i historiekulturen i ett 

synkront perspektiv tillhör de villkor som formar en historieundervisningssekvens.  

҉ 
 

                                                      
1055 Poulsen (1999) s. 189. Jfr s. 25f i avhandlingens första kapitel.  
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En sammanfattning av bidragen till belysande av forskningsproblemets frågor  

De centrala bidragen till belysningen av forskningsproblemets teoretiska, empiriska 

och historiska frågor kan också sammanfattas i en punktlista:  

 En undervisning som strävar efter överskridande av livsvärldens tematiska och 
temporala delområden blir antagligen kvantitativt historiemedvetande-
utvecklande just genom att göra dessa överskridanden möjliga att uppfatta för 
eleverna. Om undervisningen samtidigt kan förbinda kollektivt memorerande 
med historiskt tänkande ger den sannolikt elever möjlighet att utveckla 
historiemedvetandet kvalitativt.  

 Den i fallstudien av elever och lärare gestaltade undervisningsberättelsen om 
första världskriget och mellankrigstiden är potentiellt historiemedvetande-
utvecklande genom sina fem urskiljbara aktiviteter kring relevans, upplevelse, 

begriplighet, sensmoral och handlingsberedskap. 

 Den analyserade undervisningsberättelsen tycktes genom sin primära historiska 
fråga och orienterande svar både kunna ge eleverna tillfälle att ta avstånd från 
1900-talets våld, förtryck och diktatur och samtidigt genom metodologisk 
nationalism möjligheter att anknyta till en i samtiden aktualiserad 
”mönsterberättelse” om exceptionalism i en nationell svensk historiekultur.  

 

҉ 
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11. History in lower secondary school: A Summary  
This thesis reports on an explorative study of history teaching in Sweden and aims to 

investigate classroom learning processes in relation to historical consciousness as a 

theoretical concept. The research was carried out in the form of a carefully 

documented and contextualised case study of sixteen history lessons in a Swedish 

Year 9 class, in the autumn of 2009.1056 The case study was contextualised through a 

particular study of a targeted selection in a source material reflecting the 

contemporary historical culture in Sweden. In the following, the content of the thesis 

is presented chapter by chapter. 

Chapter 1.  Historical consciousness in the classroom: introduction 

The introductory chapter presents the research problem as threefold. The first aspect 

is theoretical. Although historical consciousness as a concept can be regarded as well 

established, there is still uncertainty about how it should be understood, particularly 

in relation to a completed history unit.1057 The theoretical uncertainty is compounded 

by the second aspect, which is empirical. Few history education studies have been 

carried out on the whole teaching process and even fewer have explicitly been based 

on the historical consciousness concept. Finally, teaching the history of the 20th 

Century is seen as a special historical problem and described in terms of the "century 

of catastrophes" – which has been a heavily stressed part of history teaching in many 

parts of the world for decades. In particular, World War II and the Holocaust have 

been central and value-loaded components.1058 One of the growing problems of 

history education in democratic states in the 21st Century is here specified as follows: 

How do young people relate to the past 20th Century, which is becoming increasingly 

remote in time, while new problems challenge the present?1059 

Research on historical culture on either side of the classroom door:  current state 

of research  

A current state of research is also described in the first chapter. I note that history 

education research, understood as "scholarly studies of human encounters with 

history” or ”research on historical culture,” has often been divided into two sub areas: 

a general area, centring on historical culture outside of school, and an area of practice-

                                                      
1056Final year of the Swedish compulsory school. The students are 15 years old.  
1057See Körber (2015 [digital referens]); Thünemann (2016); Seixas (2017). In the following I provide a 
small selection of references to literature in English from the thesis bibliography. In some cases, there 
are also references to titles in Swedish. In such cases, these works include a summary in English.  
1058 See Carrier, Fuchs & Messinger (2015) for a global survey of Holocaust teaching. 
1059 Cf. Rüsen (2011).   
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based research, centring on problems and possibilities of teaching history in school. 

Although there is a growing research interest in the links between historical culture in 

and out of the classroom, the relationship between expressions of historical culture 

in society at large and in history teaching in school is a relatively unexplored empirical 

reality.1060 In a conscious attempt to align it with a broader historical-cultural 

perspective, this thesis is positioned in the area of practice-based research. 

Chapter 2. Theoretical basis: historical consciousness theory 

Initially, the second chapter discusses the historical consciousness concept through a 

literature survey. The concept is described with the help of philosopher Agnes Heller, 

among others, who has an "anthropological premise” of contemporaneity-based self-

understanding in relation to conceptions of the past and expectations of the 

future.1061 The concept is related to different individual, social and structural 

functions, especially to sociologist Alfred Schütz's theory of the life-world. The 

concept is also connected to the related concept collective memory, especially in its 

changeable and active aspect as ”collective remembering".1062 The relationship 

between historical consciousness and its diverse expressions in historical culture and 

uses of history is discussed.1063 Historical cultures can, according to my definition, be 

perceived as historical and changing phenomena. These constitute an outer, 

structuring frame for the kind of past that is commonly realised in a community. The 

patterns of historical culture reflect societal development in various ways and in 

particular changes in the spirit of the time.1064 A historical-cultural expression is, in 

other words, the concrete and demarcated subset of historical culture in its abstract 

entirety.  It can be shown in everything from a history lesson, a stamp with a historical 

motif, a photo in the family album, to a political debate with historical arguments.1065 

Historical-cultural expressions can also be seen as an invitation to a communicative 

act enabling various uses of history for "senders" as well as "receivers”.1066 This means 

that a historical-cultural expression also contributes to learning processes developing 

historical consciousness both in and out of the classroom.  

                                                      
1060 Cf. Grever & Adriaansen (2017). 
1061 Heller (1981). Cf. Kölbl & Straub (2001).  
1062 Wertsch (2002). Cf. Winter (2006). 
1063 Cf. Nordgren (2016). 
1064 Cf. Kansteiner (2002).  
1065Cf. Rosenzweig & Thelen (1998). 
1066 Grever & Adriaansen (2017); Kansteiner (2002); Nordgren (2016). Cf. Rüsen (2017) pp. 168–186. 
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A model of analysis for learning processes developing historical consciousness  

Teaching history is, according to theoretical assumptions, always an instance of a 

historical-cultural expression in which the relationships between content, form and 

function are very complex and in which the student role cannot merely be seen from 

a reception perspective. To analyse the teaching process, a theoretical model 

involving five interacting activities in the learning processes developing historical 

consciousness was used. The model is inspired by historian and history theorist Jörn 

Rüsen's theory of a ”narrativistic paradigm” for all historical knowledge.1067 The first 

activity involves asking primary historical questions which reflect the contemporary 

relevance of historical knowledge. The second activity concerns experiencing the past, 

in the form of discovering memorable and therefore important traces of the past. The 

third activity involves interpreting historical traces with a view to making the past 

intelligible through various explanations. The fourth activity requires producing 

functional stories to lend narrative form to historical knowledge,  ultimately as a way 

to add a moral message to the story. The fifth and last activity is connected to the first 

one and is the goal of the learning process towards developing historical 

consciousness: orientating oneself towards the future on the basis of historical 

stories. This activity corresponds to a preparedness for action in contemporary life.1068  

Chapter 3. Methods and source material  

The methods used belong to a hermeneutic interpretative frame, which is an 

application of the hermeneutical principle of gradually penetrating an empirical 

material with the purpose of understanding and interpreting its content. The 

abductive method was central to and an important part of the methodology. It 

involved using theories and hypotheses as suggestions to solutions, aiming to make 

new discoveries in the empirical material. The research methods were 

ethnographically inspired regarding collecting and processing the source material. A 

particularly important method used was the ”thick description", whose primary 

function is to "freeze" momentary pictures, in a flow of acts and statements, for 

analysis. A theoretical tool used throughout the study was the distinction between 

the "frame story" and the ”teaching story”. The former is based on the factual and 

documented events in the classroom during the sixteen lessons. The latter is the 

presentation of the historical content of the lessons given by students, teacher and 

teaching materials.  

                                                      
1067 Rüsen (2017) p. 16–30, 42–56.  
1068 Compare Figure 2.5 on p. 67 in the thesis. The activities are described as partly overlapping. Also 
compare with the models in attachment 1 A– 1E.  



423 
 

Source critical analysis/methodological considerations 

The chapter concludes with a critical discussion of the limitations and possibilities of 

a primary research material collected by the researcher. Like other approaches, such 

as "oral history", a classroom study runs the risk that the data collection in itself may 

influence the research subjects. Also, other overarching issues related to credibility, 

transparency, importance and self-criticism are discussed. The strength of the case 

study, however, is its potential to provide answers to issues not previously analysed 

within the institutional frame of a school. At the same time, the institutional frame 

restricts opportunities to fully reflect the inner experiences of the research subjects: 

researchers must always adapt to the particular institutional environment.  

Chapter 4. Contemporary historical and historical-cultural contextualisation  

The first empirical chapter presents the "temporal context" in which the class room 

study took place. The chapter reports on a study of a targeted selection of historical-

cultural expressions in Sweden in the autumn of 2009. The study focused on two 

public arenas. The first can be labelled the state arena, involving current politics of 

memory as manifested in parliamentary debate and in the government’s participation 

in four different commemoration ceremonies at this time. Especially noticeable was 

the so-called Memorable Year, commemorating the 2009 bicentennial of the 

separation of Finland and Sweden, and also two ceremonies in remembrance of the 

start of World War II and the twenty-year anniversary of the fall of the Berlin Wall.  

The second arena is civil society. The empirical material comprised texts published in 

eight city newspapers in the second half of 2009. The common feature of these news 

items and op-ed pieces was that they reflected the writers' conceptions of the relation 

between the present, the past and the future. A central part of the study concerned 

the mass media coverage of the state participation in the four manifestations of 

memory politics . The material also included historically influenced reactions to two 

contemporary events given much attention in the Swedish press and debate in the 

autumn of 2009. The first was the global financial crisis and subsequent factory close-

downs and rising unemployment. The second was the growing number of people 

supporting the right-wing nationalist and anti-migration party Sverigedemokraterna 

(“Swedendemocrats”, SD), indicating that the party would receive more votes than 

the threshold four per cent required for parliament seats in the upcoming election. In 

the press, the party's success was sometimes compared to the German Nazis in the 

Weimar republic, and the financial crisis was often equated with the depression in the 

1930s. The connection  was seen as an ominous foreboding. The material also 

included other themes emphasising the links between the past, the present and the 
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future.  This applied to the Swedish participation in the ISAF force in Afghanistan and 

the handling of the climate issue, brought to the fore by the upcoming climate 

conference Cop 15 in Copenhagen in December. Thematically and/or content-wise all 

these instances came to be discernible to various degrees in the case study classroom.  

Contours of six different Narratives of Sweden   

The materials from the two public arenas were analysed using the metaphorical 

concepts of space of experience and horizon of expectations as applied by the 

conceptual-historian Reinhart Koselleck. The analysis yielded the contours of six 

different narratives of the situation in Sweden, in autumn 2009, namely the narratives 

of Sweden's long peace period; Sweden's new role in a globalised world;  victory over 

past horrors; risks of the return of history; threats of the future; and the unwelcome 

stranger. The last narrative deviated from the others. There was only one instance in 

the analysed material in the form of a much-debated op-ed piece, authored by the SD 

party leader, in which he describes Muslim immigrants as the greatest threat to 

Sweden since World War II. In this way, it became an "anti-narrative" that other 

debaters strongly objected to.  

The analysis of the Sweden narratives provides significant findings from a 

synchronous perspective on national historical culture. Admittedly, actors and writers 

related differently to the six narratives, but, despite the range of diverging opinions, 

these can still be regarded as variations of a common main theme, suggesting that 

Sweden has been outside of world conflicts and uncertainty for a long time, and the 

threat to this peaceful and stable state of affairs mainly comes from other countries, 

from history repeating itself, and from the future.1069  

Chapter 5. On the activity to ask primary historical questions: relevance 

Chapter 5 is the first chapter dealing with the class room study, although the 

contextualisation of the framework conditions regarding current curricula and 

allocation of hours to the history subject are treated initially, before the activity of 

asking primary historical questions in the autumn term is addressed. The research 

questions centred on finding out how students and the teacher perceived the 

teaching unit on World War I and the interwar period. Since the activity was used 

sparingly in lessons, interviews were conducted with the teacher and the students, in 

addition to two student questionnaires, which could reveal their conceptions of the 

importance of the past to the present and the future. One question in particular, 

among several, emerged as more significant than the others. This was the teacher's 

                                                      
1069 See Wertsch (2002) pp. 60–62 for a theory of nationally framed narratives.  
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question on the final test when students were asked to answer the question if Sweden 

in the financial crisis year 2009 ran the risk of a similar future to Germany in 1933  

Methodological nationalism in an elusive but central activity  

An important research finding regarding the activity of asking primary questions was 

the difficulty to identify and highlight this activity. Previous studies in history 

education have shown that primary historical questions are not part of classroom 

interaction and that students' own formulated questions are not encouraged in 

history teaching.1070 This also underscores the inherent conflict between different 

goals in school curricula. The curriculum in force at the time, explicitly aimed to 

develop students' historical consciousness, but this aim was also threatened by other 

aims. One such aim identified – also in line with previous research – was the curricular 

emphasis that the history subject should contribute to content knowledge of 

Sweden's and other countries' history according to a canonised  ”selective 

tradition”.1071 This tradition was based on methodological nationalism1072, which 

focused on political history with a strong emphasis on covering a given content in a 

primarily Western "world history" survey from Antiquity to the present time, 

something that was also mentioned in the teacher interview.  

The investigation reported on in this chapter also showed that the students were 

generally in favour of their teacher and the history teaching in question. They 

appreciated the content because it was connected to other extramural historical 

cultural expressions. In the interviews they also demonstrated the ability to formulate 

their own primary historical questions, although these were not always relevant to 

the studied unit.  A further interesting result was that students could  express the 

relevance of historical content with the argument that it provided "general 

knowledge" and access to the adult interpretative community. A social and cultural 

dimension of students' historical consciousness was evident.  This way of tying 

together the "grand" history taught in school with the students' life-world can partly 

be described as a new perspective on a problem previously noted in research.1073 A 

related finding was students' difficulties in linking ”world history” (mainly of Europe 

especially of Germany) taught in school to the development in Sweden. In this respect, 

students with Swedish identity could perceive that their life-world to a lesser extent 

had connection with the history taught in school. This result is interesting as it 

diverges from previous research which has shown that identification with majority 

                                                      
1070 Rosenzweig & Thelen (1998); von Borries (2009); Barton (2008 c); Barton (2009).  
1071 Englund (1986) 
1072 Cf Berger & Conrad (2015); Iggers (2005 [1997]) p. 30; Hylland Eriksen (2014) p 77.  
1073 Hartsmar (2001) pp. 245–254; Wibaeus (2010) pp. 233–252  
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society's history taught in school makes the link to the "little" story in the life-world 

more difficult to discover  for minorities.1074   Here, the result was reversed.   

Chapter 6. On the activity to experience the past: experience  

According to the theoretical analysis model, the activity to experience the past is 

based on spontaneous and direct encounters with material or immaterial historical 

relics and traces. The research questions therefore concerned the kind of content 

students came into contact with in the lessons and how this was communicated 

through classroom interaction. This meant that the activity was explored through 

repeated thick descriptions of classroom conversations in combination with 

quantitative and qualitative text and image analyses of teaching materials. Special 

focus was on historical forms of representation: how was the balance between 

abstract phenomena, such as content concepts (e.g. "imperialism"), and more 

concrete expressions in narrative abbreviations (e.g. “battle of the Somme”)? Who 

were the historical actors? In which time-spaces did the teaching stories take place?  

Students' life-worlds in relation to teaching content   

A central research finding was that the methodological nationalism focus on 

geopolitics during the teaching of World War I, and on political leaders regarding the 

interwar period in itself seemed to limit the activity. An important detail here was that 

named women were virtually absent in the teaching story content that students were 

presented with. In addition, individual men beyond the circle in power almost never 

occurred.1075 Combined with the fact that Sweden and Swedish conditions were 

barely treated, this probably contributed to students' difficulties in experiencing the 

past.  

The extensive interaction between the teacher and students in the classroom clearly 

increased students' engagement and it was also evident that abstract phenomena in 

the form of historical conceptual content enabled the building of bridges to their life-

worlds, simply through dialogues. This especially applied when the content referred 

to or approached students' knowledge of, for example, previous historical-cultural 

consumption or conversations at home. A further opportunity for the students to 

experience a more emotionally charged direct contact with history and, in some cases, 

the teaching materials, was what I call "micro-narrations" (short verbal allusions to a 

                                                      
1074 Rosenzweig & Thelen (1998); Grever (2012).  
1075 Cf. Berger & Conrad (2015) who refer to the methodological nationalism in the history field in terms 
of ”a national history stew” where the absence of female historical subjects and strong focus on 
geopolitics and men of power constitute the basic elements (p.23)  
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course of events from an actor perspective) and their ability to bring the past to life. 

Students' contact with reproduced source materials in the form of propaganda 

posters from the war also seemed to increase their chances of direct experiences In 

the poster idioms the students could suddenly discover women subjects in history. 

The importance of conversation and reflection – exchanging experiences among the 

students – was possible to observe in this context.  Such a collective aspect of 

historical learning processes can, like discoveries of a more direct experience of the 

past through source material, confirm the findings of previous studies.1076  

Chapter 7. On the activity to interpret the past: intelligibility  

The third activity in the analysis model for learning processes developing historical 

consciousness involves interpreting historical events with the help of a historical 

method.  The most common form of activity in the lessons was the historical causal 

explanation. For this reason, the investigation conducted focused on this kind of 

explanatory activity. The study was carried out during a couple of lessons treating the 

outbreak of World War I. The choice of lessons was justified by the dominance of the 

historical causal explanation in this case. The study included students' written answers 

to a group assignment and analyses of causal explanations in the teaching material 

used.  

Students' explanations rest on narrative logic  

The main research finding was that students' ways of explaining changes primarily 

built on narrative chains of events, one thing leading to another and active historical 

agents emerging as the most important explanatory cause. This way of making a chain 

of events intelligible differs radically from the colligatory and functional models of 

intelligibility that the teacher and the textbook authors applied. The students' 

explanations can be said to be generated through a bottom-up method while the 

teacher and the textbook used a top-down method. In spite of this, the students and 

the teacher managed to keep the classroom discussion going. The students' 

tendencies to seek explanations building on the logic of narration, while deviating 

from the teacher’s way of thinking, have been confirmed by previous research,1077 in 

which this situation has exclusively been presented as a particular problem difficult to 

address. The students' participation in the often prolonged and tangled discussions 

rather emerged as a special competence. By maintaining narrative logic, the complex 

causal argumentation was transformed into intelligible statements.  

                                                      
1076 Ljung (2009) p. 191; Johansson (2014).  
1077 Halldén (1986 b); Halldén (1988); Halldén (1998); Carretero & Voss (1994); Lilliestam (2013).  
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The students and the teacher's willingness to bend the rules of the language of history 

was interpreted as evidence that history teaching in general could be viewed in a 

communicative and cultural perspective. The teaching story thus emerged as a 

historical-cultural expression in which participants were jointly prepared to make the 

past intelligible. At the same time, the clash of intelligibility models led to a number 

of pedagogical reductions. A special complication was that personalisation of states 

came to underscore the impact of methodological nationalism on the teaching story. 

Above all, this was evident in a clear ethnification of the historical presentation: 

people, nation and state were often interchangeable concepts. The scope of action 

for Individuals and groups was hidden and a kind of historical inevitability dominated 

the classroom narrative. The fateful and the tragic could also be compared with 

underlying historical-cultural patterns for presenting World War I as a tragedy in 

Swedish historical culture.1078 

Chapter 8. On the activity to present historical narratives: moral message 

In Chapter 8, the activity of presenting "functional" historical narratives is treated. 

This does not refer to complete narratives with beginnings, turning-points and ends, 

but rather everything from micro-narration to longer, more or less coherent, 

accounts. A common feature of these varying forms of historical narratives is that they 

can serve the function of a complete narrative, especially as vehicles of different 

messages. An important research question was if and how the teaching story as a 

whole could be seen as containing a moral message. The investigation centred on a 

number of lessons in which all forms of presentation were used: the teacher 

exposition, classroom discussion, film, reading materials, narrative abbreviation and 

micro-narration. Besides thick descriptions of classroom interaction, the primary 

method demonstrated in this chapter is close readings of teaching materials.  

Collective remembering of an international cautionary tale  

The main finding of the investigation reported in this chapter was that the students, 

teaching materials and the teacher could be understood as three resources in the 

ongoing collective remembering.1079 All three were thus metaphorically viewed as 

different "voices" in the teaching story, jointly creating the plot and message of the 

story.  The students' voices were especially important because they were often invited 

to partake in lesson activities. Their reactions and contributions – based on 

knowledge, emotional expression, hearsay and media consumption – added 

considerably to the whole teaching story. In its entirety, the moral message generated 

                                                      
1078 Sturfelt (2008) s. 361–365.  
1079 Cf. Wertsch (2002) s. 87–117.  
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was the following: The collapse of the Weimar republic is an example of how badly 

things can turn out when citizens of a democratic state fail to protect their political 

system.  

 

Despite the students' participation, nothing seemed to indicate that they could 

influence the plot and message of the teaching story in any substantial way. The story 

was rather understood as part of an international trend in Western history education: 

the fall of the Weimar republic has a special importance as a cautionary tale to 

democratic states in and out of the classroom in all presentations of the 20th Century 

as "the century of catastrophes".1080 However, a field of considerable tension was 

identified between the teaching story's normative and empirical qualities. Sometimes 

the value-based moral message was more important than the story's grounding in 

historical facts. At the same time, this was assumed to be solved satisfactorily through 

the "reality contract" established. Students and teacher alike had the ambition to 

create a frame within which matters treated in the classroom should correspond with 

facts as well as "truth" in term of values. A result that supported previous research 

findings was the strong tendency to simplify and isolate courses of events: the 

interwar period stories of Italy and Germany were dominated by the latter and the 

isolated events were presented as one and the same crisis.1081  A further significant 

finding was the continued tendency to keep Sweden and Swedish history out of the 

story.  

Chapter 9:  On the activity to orientate towards the future: preparedness for action 

The final empirical investigation focused on the students' test answers to find out how 

they used their studies in history to orientate themselves towards the future. How 

was the teaching story's moral message used? An area of particular interest was how 

the students solved the problem set by the teacher and deemed to be the teaching 

story's most articulated primary historical question, namely the task to compare the 

situation in Sweden 2009 with that of the last year of the Weimar republic. Ultimately, 

the investigation aimed to identify the kind of preparedness for the future that the 

students displayed in this test.  

Model story of the exceptional country of peace, democracy and welfare 

The most important empirically-based finding reported in Chapter 9 was that the 

students seemed to create variations on a model story in which contemporary 

Sweden was represented as a historically emerged exceptional country of peace, 

                                                      
1080 Weitz (2007). Jfr Assmann (2010); Vickers (2018).   
1081 Cf. Barton (2008 b). 
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democracy and welfare. In this respect, the students' texts displayed clear similarities 

with the six contour Sweden narratives analysed in the context chapter. Only a few 

students, however, were of the opinion – unlike several writers in the daily press at 

the time – that there was anything in the situation in Sweden in 2009 indicating a 

development resembling that of Germany's Weimar republic. It is true that they saw 

similarities between the ongoing global financial crisis and the recession in the 1930s, 

and most of them perceived that the growing support for the SD party was 

comparable to that of the Nazi party. However, they emphasised the differences 

instead. Many answers involved Sweden's long-standing democratic traditions, the 

long peace, neutrality and the development of the welfare system.  A clear majority 

used expressions such as "we in Sweden" or "our country", which indicates that the 

answers can be understood to be expected or experienced expressions of a Swedish 

”narrative identity". Other recent history education studies in Sweden have shown a 

similar picture and this strengthens the impression that the students' texts are 

equivalent to what James Wertsch has defined as a "schematic narrative template" in 

a nationally designed historical narrative.1082 

The students' historical pictures of Sweden were based on information and 

knowledge mainly received extramurally. In the autumn term history classroom, 

Sweden and Swedish history were not treated in lessons or teaching materials. This 

reinforces the impression that their answers can be linked a schematic narrative 

template in a Swedish national historical culture.  Several students referred, in 

interviews and questionnaires, explicitly to conversations with parents and other 

adults and many of their arguments were also used in the contemporary 

contextualised newspaper material. A significant difference, however, was that the 

students to a greater extent signalled their trust in the future. If the students' test 

answers reflect what they were expected to answer within the framework of a public 

institutionalised history education, or if they reflect their own conceptions cannot be 

determined through my study,1083 but this does not make the finding of a culturally 

transmitted historical knowledge less probable. The collective aspect of their 

historical learning processes shows that the teaching story can be regarded as a 

historical-cultural expression among others in Sweden in the autumn of 2009.  

                                                      
1082 Wertsch (2002).  
1083 Cf. Wertsch (2000); Wertsch (2012). 
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Chapter 10: Historical consciousness in lower secondary school: problem 

discussion 

In the concluding chapter, the research results presented in chapters 4–9 are related 

to the basic research problem's theoretical, empirical and historical issues. The 

problem discussion in this chapter centres on how the case study of the class could 

contribute in general to to clarifying these issues. The three questions are presented 

below in the form of headlines.  

Theoretically: what does history teaching developing historical consciousness 

involve? 

The problem discussion is based on my observation that the thesis indicates the 

importance of life-worlds for developing students' historical consciousness. 

Particularly the link between the "small" and private world and history treating the 

"big" and shared world seems to be in line with the call for problematisation made in 

previous research.1084 Informed by Alfred Schütz's life-world concept, I reflect on this 

and identify two zones where students' encounter with the past and thoughts on the 

future hypothetically seem to have the greatest impact on the development of 

historical consciousness. The first zone is positioned at a point in the past, located 

within a three-generation limit of a maximum of a hundred years, where the history 

of the "big" shared world as well as of the "small" and private world is still 

fathomable.1085 The second zone, involving the future, also hypothetically concerns 

the ability to imagine a future beyond our own lives in a similarly graspable time 

perspective. This hypothesis is also supported by certain empirical findings in the 

study.1086  

A second contribution to clarifying the theoretical question is connected to this 

reasoning. I argue here that the students' participation in the five activities in principle 

does not differ from the knowledge processes that are applied in the field of history 

scholarship. The conclusion is that the line drawn in many models between collective 

memories and historical thinking in history education research seems to obscure 

rather than clarify the learning processes taking place in school.1087 Also Rüsen has, in 

an early version of a model of historical knowledge, abstained from making this 

                                                      
1084 Hartsmar (2001); Wibaeus (2010).  
1085 Cf. Assmann (2008). 
1086 Compare Figure 10.1, p. 408. Schütz's terms ”Umwelt” corresponds to the world of daily life where 
we live and interact with real people. The "Mitwelt"represents societal commitments and ”Vorwelt” 
the world of the past,  and ”Volgewelt” our conceptions of the future.  At the bottom of the Figure it 
reads:   ”då” = then;  ”nu”= now  and ”sedan” = later.  
1087Lee (2004); Körber (2015 [digital referens]); Lévesque (2016); Seixas (2016); Seixas (2018). 
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division.1088 Such a holistic view of historical knowledge corresponds with other 

theorists' view of history teaching and history scholarship as different parts of the 

historical culture in general.1089  

Empirically: How are learning processes developing historical consciousness 

manifested in the classroom?  

The empirical problem could be clarified through abductive application of the 

theoretical analysis model of five learning processes developing historical 

consciousness. In the result chapter, I also discuss the importance of this model in 

contrast to previous research, which has analysed learning processes in terms of three 

sub competences (experiencing, interpreting and orientating).1090 By extending the 

investigation to comprising the activity of asking primary historical questions as well 

as presenting functional stories, I argue that the complexity of teaching and students' 

participation in it could be made more visible.  

Regarding the activity of presenting, it is above all the opportunity to explore the 

teaching story as a coherent narrative with a clear moral message that provides the 

chance to generate new empirical knowledge of teaching aiming to develop students' 

historical consciousness. Based on Jörn Rüsen's theory of narrativity – which in short 

involves the idea that all historical presentations rest on the prototypical form of 

narrative – my investigation has also brought greater understanding of the narrative 

functions of teaching: meaning creation is a result of and inherent in narrative 

presentations.1091 Also, the narrative function in very short allusions to the past in 

"micro-narrations" and "narrative abbreviations" could be clarified and explained. The 

activity of asking primary historical questions with relevance, however, would require 

new and repeated studies to yield more information, even though this investigation 

could clearly point to the key function of such questions for the activity  of orientating 

towards the future.  

 

All the remaining three activities could also be clarified in the empirical investigations. 

In the result discussion, the actor perspective in causality explanations and its links to 

narrative structures are especially emphasised. It is worth noting that the results of 

this study, like many other studies, identify the importance of the unprocessed or 

undeveloped actor perspective as a vital problem in teaching aiming to develop 

                                                      
1088 See appendix 1A-1E for the different models.  
1089 Grever & Adriaansen (2017). 
1090 Cf. Körber (2015 [digital reference]); Nordgren & Johansson (2016).  
1091 Rüsen (2017). See in particular pp. 23–27 and p. 49f. 
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historical consciousness.1092 If the actor perspective is vague or unspecified, it will 

restrict the students' chances to discuss who, which or what cause major changes such 

as war or the introduction of a democratic political system, and will also make it 

difficult to see and discuss their own and other people's roles in current social 

developments.  In the analyses of the empirical classroom material, the teacher's 

strong emphasis on social science explanation models seemed to counteract 

presentism.1093  

Historically: How do students use the teaching of 20th Century history to 

orientate in the early 21st Century?  

In the final discussion, I address the indications of an ongoing renegotiation of the 

historical meaning of the 20th Century in the material. Admittedly, this thesis confirms 

the established view in history education of ”the century of catastrophes” being the 

dominant and meaning-creating content in history teaching.1094 This was clearly 

evidenced in the students’ obvious interest in content, particularly when the time 

came to study World War II. However, there were also indications that this interest 

was subsiding, which is in this respect is important to consider. A sign of this was the 

students who in interviews expressed doubts about the lasting value of knowledge of 

20th Century history. Another indication was that students formulated several 

primary historical questions that were not obviously related to the 20th Century (e.g. 

issues of terrorism and the environment). It was also possible to make comparisons 

with renegotiations and shifts in values in the historical culture outside of the 

classroom. For instance, the government’s initiative to celebrate the bicentennial of 

Finland’s separation from Sweden could be seen as one of several signs of a politics 

of memory including Swedish history in a longer time perspective.  

This chapter also discusses the importance of methodological nationalism for the 

increasing national framing of the teaching story.1095 This issue is linked to the current 

curricular requirements of a comparative perspective on countries and formulations 

that can be construed to mean that 20th Century world history consists of two parts: 

one dealing with the ”dark and destructive sides” of history, exemplified by ”war”, 

”revolution” and ”genocide”; and another with the narrative of progress, 

characterised by increasing welfare and wealth. Since the Swedish 20th Century 

history is a narrative without war, revolutions and genocide, the curriculum could also 

be integrated with the Swedish narrative template.  An important aspect of the last 

                                                      
1092 Cf. Wendell (2017).  
1093 Cf. Seixas & Morton (2013).  
1094 Cf. Carrier, Fuchs & Messinger (2015).  
1095 Berger & Conrad (2015).  
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discussion is the fact that the classroom teaching analysed almost exclusively 

concerned events taking place beyond the Swedish borders, but ended up in a 

teaching point that mobilised the national model story (or ”narrative template”) of 

Sweden. The absent nation was very much made present through its absence. 

Perhaps this concern can also be connected to the emerging neo-nationalist trends in 

Swedish historical culture at the beginning of the 21st Century?1096 In short, the 

teaching story analysed seemed to provide an opportunity for students to reject the 

violence, oppression and dictatorship of the 20th Century, while relating it to the 

topical model story of exceptionalism in Swedish national historical culture.   

 

҉ 

  

                                                      
1096 Cf. Olofsson et al (2017) pp. 253–255.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1A-E. Schematiska framställningar av historiskt lärande. Fem olika modeller.  

 

1 A) Jörn Rüsen 1985, historiskt lärande i skolor. Efter Körber (2015 [digital referens]) s. 29. 

 

 
 

 

 
1 B) Jörn Rüsen (2004) s. 108. 
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1 C) Peter Lee (2004) s. 3. Tolkning av Rüsen, bilaga 1 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 D) Peter Seixas (2016) och Seixas (2018) s. 275. Tolkning av Rüsen, bilaga 1 B. 
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1 E) Stéphane Lévesque (2016). Kommentar till Seixas modell i bilaga 1D. 

 
 

 

 
1 F) Andras Körber (2015) s. 40. FUER-gruppens ”kompetensmodell”. 
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Bilaga 2.  Informationsbrev till forskningspersonerna. 

 

Historia på högstadiet – vad och hur och varför?      

Du är inbjudan att medverka i ett forskningsprojekt!  

Vi lever i en tid då det händer mycket i vår värld som gör oss lite osäkra på framtiden. Samtidigt verkar 

det som om intresset för historia ökar. Det märktes till exempel då Skolverket utvärderade grundskolan 

2003. I utvärderingen ansåg både elever och lärare att historia var ett av de bästa ämnena i skolan.   

 

Varför genomförs undersökningen? 

Trots Skolverkets glädjande siffror är det fortfarande mycket som är oklart när det gäller skolans 

historieundervisning.  Två viktiga frågor är till exempel hur elever upplever ämnet medan de studerar det 

och vad de själva anser att de får ut av sina studier. Och det är ganska många som vill veta mer om hur 

historia (och andra ämnen) studeras i skolan. En viktig grupp är exempelvis lärare som vill förbättra sina 

undervisningsmetoder. Men också politiker som fattar beslut om skolan, skolledare, läromedelsförfattare 

och lärarhögskolor är intresserade av vad som verkligen händer på lektionerna. Orsaken till att 

undersökningen genomförs är alltså att den är tänkt att hjälpa till att göra undervisningen i historia ännu 

bättre i framtiden. 

 

Det är helt frivilligt att delta 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Därför måste jag som forskare få ditt skriftliga samtycke till 

att medverka i undersökningen. Om du inte vill delta ska du alltså inte skriva under den bifogade 

blanketten. Du kan också när som helst och utan förklaring ta tillbaka ditt samtycke om du senare skulle 

ångra ditt deltagande. Om du väljer att inte delta i undersökningen måste alla – inklusive forskaren och 

läraren – respektera detta beslut och inte fråga varför du inte vill vara med. Eftersom du är under 18 år 

måste dina föräldrar också ge sitt samtycke till deltagande i undersökningen. Också de kan när som helst 

och utan förklaring ta tillbaka samtycket.  

 

 Du kommer att vara anonym 

Alla deltagare i undersökningen kommer att vara anonyma. Det betyder att alla kommer att få påhittade 

namn i den rapport som jag kommer att skriva. Om din lärare i verkligheten heter Lisa kanske hon kommer 

att kallas ”Greta” i rapporten. Skolan du går i kommer också att få ett påhittat namn och jag kommer inte 

att tala om var i Sverige den finns. Allt det här ska säkerställa att du inte ska behöva känna dig utpekad 

eller osäker på vad du säger. 

  

Så här kommer det att gå till 

Projektet går ut på att ta reda på mer om hur din lärare, du och dina klasskamrater gör när ni tillsammans 

arbetar med ett ämnesområde i historia, exempelvis om franska revolutionen eller första världskriget. Jag 

vill följa arbetet med hela ämnesområdet från den första introduktionslektionen till den sista. Det betyder 

alltså att jag kommer att sitta med på varje lektion och göra anteckningar om vad som händer. För att lite 

mer exakt komma ihåg vad som sägs kommer jag att låta en mp3-spelare spela in ljudet på lektionerna. 

Senare kommer jag skriva ut delar av det inspelade materialet och använda det som exempel på 

intressanta saker som du, dina klasskamrater eller din lärare har sagt. (Den som väljer att inte delta i 

undersökningen får jag däremot inte ta med i min rapport.) Dessutom vill jag intervjua dig och dina 

kamrater i grupper om cirka fem elever åt gången, genomföra två skriftliga (anonyma) 

frågeundersökningar samt ta del av kopior av det ni skriver i form av rapporter eller prov.  

 

Så här kommer undersökningens material tas om hand och presenteras 

Allt insamlat material kommer att förvaras i låsta utrymmen eller i datorer med kodlås. Det insamlade 

materialet kommer att undersökas av mig och senare sammanställas till en rapport i form av en liten bok. 

Boken kommer vara mitt examensarbete som forskare vid universitet, en så kallad ”licentiatavhandling”. 

Kanske kommer jag också skriva någon eller några artiklar i någon specialtidskrift (exempelvis 



457 
 

Historielärarnas förenings årsskrift) där jag sammanfattar innehållet i boken. Boken och de eventuella 

artiklarna kommer först och främst att läsas av sådana personer som jag nämnde i början på den här 

inbjudan.  

 

Vilka nackdelar kan undersökningen få din del? 

Förhoppningsvis kommer du att märka ganska lite av undersökningen. Det är i alla fall meningen att den 

så lite som möjligt ska påverka det vardagliga arbetet. Intervju- och frågedelarna av undersökningen är 

tänkta att genomföras på ordinarie skoltid. Det kan betyda att du går miste om någon lektion i ett annat 

ämne. Jag ska självklart göra vad jag kan (exempelvis välja en annan dag) för att du inte ska drabbas av 

att missa något särskilt viktigt moment. Om du inte vill besvara frågor som ställs behöver du inte det.  

 

Vilka fördelar kan undersökningen ha för din del? 

Dina synpunkter är alltså mycket viktiga för att vi historielärare ska få hjälp att förbättra vår undervisning. 

Kanske kan du tycka att det är roligt eller kännas bra att få dela med dig av dina tankar om 

historieundervisningen? I övrigt tror jag inte du kommer att ”tjäna” något på att delta. 

 

Vem är det som genomför undersökningen? 

Jag som genomför undersökningen heter Hans Olofsson och har varit lärare i svenska, historia och 

religionskunskap i sammanlagt 15 år på Abrahamsbergsskolan i Stockholm. Sedan höstterminen 2008 

deltar jag i en forskarutbildning vid Karlstads universitet. Utbildningen är en del av det så kallade 

”Lärarlyftet”, en satsning som staten och kommunerna gemensamt har gjort för att höja kvaliteten på 

skolornas undervisning.  

 

Kontaktpersoner om du vill veta mer 

Om du vill veta mer kan du ta kontakt med mig eller någon av mina handledare på universitetet.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Hans Olofsson   

studerande vid forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS), Karlstads universitet 

tel XX-XXX XX XX; XXX-XX  XX X XX hans.olofsson@xx.se  

 

Docent Ulla Runesson, Göteborgs universitet, huvudhandledare XXX-XXXXXX  ulla.runesson@xx.se  

Inst. för pedagogik och didaktik, GÖTEBORGS UNIVERSITET, Box XXX, XXX XX Göteborg  

 

Fil dr Kenneth Nordgren, FLHS, Karlstads universitet, biträdande handledare XXX-XX XX 

XXkenneth.nordgren@xx.se 

Inst. för samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen för politiska och historiska studier, KARLSTADS 

UNIVERSITET XXX XX Karlstad 
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Bilaga 3. Kommunikationsmönster i klassrummet. Lektion 4, 2009-11-09. 

Lektionen med det minsta antalet elevyttranden:  

30 elev-lärar-interaktioner, fördelat på 16 av 28 närvarande elever.  

 

 
 

 

 
Källa: Fältanteckningar ”Storstadsskolan” 2009-11-09. 
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Bilaga 4. Kommunikationsmönster i klassrummet. Lektion 7, 2009-11-16. 

Lektionen med flest antal elevyttranden. 48 elev-lärar-interaktioner, 6 elev-

elevinteraktioner, fördelat på 24 av 30 närvarande elever 

 
 
Källa: Fältanteckningar ”Storstadsskolan” 2009-11-16. 
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Bilaga 5 Elevers muntliga framträdande . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Transkriptioner av ljudupptagningar, ”Storstadsskolan” 2009-11-01 - - - 2009-12-04. 

 

 

 

Bilaga 6:  Elevers skriftliga framträdande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Elevskrivningar, ”Storstadsskolan” 2009-12-07 - - - 2009-12-10. 
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Bilaga 7 A-D. Bild- och textanalyser av läromedel och klassrumssamtal.  

 
 

7A: Bildanalyser, läromedelstexterna. 

 

Läromedel  Totalt antal 

illustrationer 

Män Män och 

kvinnor 

Kvinnor Kartor Övrigt  

Hildingson & H. 21 8  4 1 5 3 

Sjöbeck/Melin 7 2 0 0 5 0 

Körner/Lagheim 8 4 3 0 0 1 

Bergqvist et al 20 14 1 1 0 4 

SUMMA (%) 56  

(100 %) 

28  

(50 %) 

8  

(14 %) 

2  

(4 %) 

10  

(18 %) 

8  

(14 %)  

Kommentar  Varav 

Hitler: 

6 =11 % 

Varav 

Mussolini: 

6 =11% 

 Ett 

konstverk 

och en 

propaganda- 

affisch  

  

 

Källor: Hildingson & Hildingson (2003) s. 456–469, 484–491; Sjöbeck-Melin (1995) s. 18–19, 34–35; 

Bergqvist et al (1999) s. 24–27, 36–48; Körner & Lagheim (1995) s. 192–203.  

 

 

 

7 B: Antalet gånger en historisk individ kan identifieras i texter och klassrumsinteraktion. 
 

Läromedel  

 

Totalt   Män Kvinnor Makthavare Tre vanligaste personerna  

 

Hildingson & 

Hildingson 

81 

 

79  (98%) 2  (2 %) 77 (95 %)  Hitler 39 (48 %) 

Roosevelt 4 (5 %) 

Vilhelm II, Göring 31) (4 %) 

Sjöbeck/Melin 4 

 

4    (100 %) 0  4  (100 %) Bismarck 2 (50%) 

Garibaldi 1 (25%)  

”Påven” [Pius IX] 1 (25 %) 

Bergqvist et al 

 

 

140  128  (91 %) 12  (9 %) 2) 115 (82 %) Hitler 67 (48 %)  

Mussolini 37 (26 %) 

Stalin 8 (5 %) 

Körner & 

Lagheim  

 

62 62   (100%) 0 58  (94 %) Hitler 35 (56 %) 

Mussolini 15 (24 %) 

Franco3) 6 (10 %) 

Lektion 1-13 

 

 

211 211 (100 %) 0 201  (95 %) Hitler 96 (45 %) 

Mussolini 35 (17%) 

Franz Ferdinand 16 (8 %) 

SUMMA  498 

 

 

485 (97 %) 14 (3 %)  455 (91 %) Hitler 242 (49 %)  

Mussolini 87 (17 %)  

Franz Ferdinand 18 (4 %)  
 

Anm. 1) Båda omnämns vid tre tillfällen. 2)Av dessa 12 förekomster omfattar 10 en anonymiserad person kallad 

”Ingrid” i ett referat av radiointervju med en i Sverige bosatt tysk nazist. De andra förekomsterna är ett citat av en 

kort annons i en tysk tidning och en kort sekvens om ”Mussolinis [...] älskarinna Clara”. 3) Franco och spanska 

inbördeskriget utgick ur undervisningsberättelsen, men texten användes av elever på skrivningen.  

Källor: Transkriptioner av ljudinspelningar lektion 1–13; Hildingson & Hildingson (2003) s. 456–469, 

484–491; Sjöbeck-Melin (1995) s. 18–19, 34-35; Bergqvist et al (1999) s. 24–27, 36–48; Körner & 

Lagheim (1995) s. 192–203.  
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7 C: De tio vanligaste geografiska beteckningarna i elevernas ordinarie lärobok.  

Sverige som jämförelse.  

 

 

 

Källa: Hildingson & Hildingson (2003) s. 456–469, 484-491.  

 

 

 

7 D: De tio vanligaste geografiska beteckningarna under lektion 1-13.  

Sverige som jämförelse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Transkriptioner av ljudupptagningar, ”Storstadsskolan” 2009-11-01 - - - 2009-12-04. 
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Bilaga 8. Innehållsbegrepp  i transkriberade klassrumssamtal med anknytning till... 

... politisk historia   ... geopolitik/militärhistoria  ... ekonomisk historia   ... social- och kulturhistoria   

abdikera 

anarki 

antiintellektualism 

antisemitism 

antidemokratisk  

auktoritärt styre 

censur 

demokrati 

demokratisering 

demokratiska fri- och rättigheter  

demonstration 

diktator 

diktatur 

extremism  

fascism 

folkmord 

förintelseläger 

gaskamrar 

herrefolk 

hitlerhälsning 

hjärntvätt 

höger, högerextrem 

ideologi 

kejsare 

kommunism 

kommunistskräck 

konservativ 

kung 

kvinnosakskvinna  

lag och ordning 

ledare 

liberaler 

livsrum 

marxism 

medborgare 

motståndsrörelse 

nationalism 

nationalsocialism 

nazism 

pamflett 

panslavism 

parlament 

patriotism 

personkult 

politik 

politisk polarisering 

politiska rörelser 

politiskt parti 

premiärminister 

president 

proletariatets diktatur 

propaganda 

rasism 

religionsfrihet 

republik 

revolution 

riksdag 

rösträtt 

socialdarwinism 

socialdemokrater 

socialister 

statskupp 

suffragett 

terrorism 

terroriströrelse 

torgmöte 

tronföljare 

upplopp 

val, väljare 

vit makt 

våldsideologi 

vänster, vänsterextrem 

vänster-högerskala 

världshistoria 

yrkesförbud 

åsiktsfrihet 

överideologi  

allianser  

avledningsmanöver 

ammunitionsförråd 

armé 

brittiska samväldet  

demilitariserad zon 

eld upphör 

flotta 

fotfolk  

fredsfördrag 

försvarsallians 

gasmask 

general  

granat 

imperialism  

imperium 

inbördeskrig 

ingenmansland 

invalidiserad 

koloni 

kolonialism 

krig 

krigsskadestånd 

krigstrauman 

krigströtthet 

kulspruta  

lemlästad 

mandat (NF-) 

maktbalans 

maktförhållanden   

mandatområde  

militär upprusning 

militärallians  

missil 

mobilisering 

moderland  

nedrustning 

neokolonialism 

neutralt land 

officerare 

plundring 

rekrytera 

retirera 

reträtt 

segrarmakt  

senapsgas 

självständiga länder  

skyttegravskrig 

slag 

stillestånd 

stormakt 

stormaktsstatus 

Stor-Serbien  

Stortyskland  

strategi 

stridsflyg 

stridsgas 

stridsvagn 

suveränitet 

supermakt 

tanks 

trupper 

tvåfrontskrig 

u-båt 

underofficer 

upprustning 

världskrig 

världsherravälde  

värvade soldater  

All time high 

arbetskraft  

arbetslöshet 

arbetstillfällen 

avsättningsmarknad 

befolkningsökning  

depression 

ekonomi 

ekonomisk kris 

ekonomisk stabilitet 

export 

fabrik 

fackföreningar 

frihandel 

företag 

handel 

hyperinflation 

högkonjunktur 

import 

industri 

industrialisering  

industrivaror  

inflation 

invandring  

jordbrukssamhälle  

kapitalism  

konsumtion 

konkurrens 

krigsindustri 

kris 

kristid  

lågkonjunktur 

lån (stats-) 

lån (konsumtions-) 

löpande bandet 

maffia 

marknader 

maskinpark  

massarbetslöshet 

offentliga arbeten 

omfördelning 

ransonering 

råvaror 

sedelpressarna 

semesterlagstiftning 

sjukförsäkring  

slavarbetskraft  

stålproduktion  

svartabörshandel 

textilindustri 

transportsektor 

välfärd  

välstånd 

återhämtning 

arbetarklass 

arier (idé om) 

Autobahn 

Bob (-frisyr) 

Bollywood 

bönder 

Cambridgeutbildning 

civilisation 

diskriminering 

djurplågeri 

folk, folkgrupp 

folkvandring 

Fordbilar 

främlingsfientlighet  

företagare 

gemensam historia 

germansk ras (idé om) 

gulaschbaroner  

Halloween 

homosexualitet 

invandring 

jazzmusik 

judendom 

koloniträdgård  

kommersiell  

kontorsanställd  

kriminella  

kultur 

kulturell grupp 

kulturell imperialism  

kvinnoideal 

kvinnosyn 

könsroller, könsrollsmönster 

maskulinisera 

medelklass 

minoritet 

missionär  

människosyn 

nationalitet 

nattklubb 

ortodoxa kyrkan 

Oxfordutbildning 

pojkflicka 

PR (reklam) 

ras (idé om) 

rasbiologi  

rasteori  

religionstillhörighet 

samhällsgrupper 

samhällsklass 

samhällsskikt  

skinheads  

slagdänga 

slaver 

social oro 

språkgrupp 

sterilisering 

syfilis 

syndabock  

tradition 

utbildningssystem 

vegetarian 

viktorianska ideal  

Volkswagenbilar 

zigenare  

överklass 

 

 

Källa: Transkriptioner av ljudupptagningar, ”Storstadsskolan” 2009-11-02 - - - 2009-12-10. 
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Hur använder elever skolans historieundervisning för att utveckla sitt 
historiemedvetande? På vilka sätt kan genomförd historieundervisning betraktas 
som en ”historiekulturell yttring” i ett samhälle? Den här avhandlingen tar sin 
utgångspunkt i dessa och andra övergripande frågor som rör unga människors 
behov av tidslig orientering i början av 2000-talet.

Avhandlingen bygger på en historiedidaktisk fallstudie av en serie lektioner i en 
åk 9-klass. I centrum för analyserna står lektionernas pågående historiska lärande. 
Men studien intresserar sig också för förbindelser mellan den analyserade 
undervisningen och andra historiekulturella yttringar i Sverige utanför 
klassrumsdörren vid denna tidpunkt, hösten 2009.

Av studien framgår hur eleverna genom undervisningen erbjuds möjligheter att 
aktivera sitt historiemedvetande, men också hur sammansatta historieämnets 
lärprocesser kan vara på högstadiet. Samtidigt visar studien att klassrummets 
berättelser om 1900-talet som ”katastrofernas århundrade” verkar stå i nära 
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HISTORIA PÅ HÖGSTADIET
Historiekulturella yttringar i och utanför ett klassrum  
i Sverige hösten 2009

Hur använder elever skolans historieundervisning för att utveckla sitt historiemedvetande? På 
vilka sätt kan genomförd historieundervisning betraktas som en ”historiekulturell yttring” i ett 
samhälle? Den här avhandlingen tar sin utgångspunkt i dessa och andra övergripande frågor 
som rör unga människors behov av tidslig orientering i början av 2000-talet.

Avhandlingen bygger på en historiedidaktisk fallstudie av en serie lektioner i en åk 9-klass. I 
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sig också för förbindelser mellan den analyserade undervisningen och andra historiekulturella 
yttringar i Sverige utanför klassrumsdörren vid denna tidpunkt, hösten 2009.

Av studien framgår hur eleverna genom undervisningen erbjuds möjligheter att aktivera sitt 
historiemedvetande, men också hur sammansatta historieämnets lärprocesser kan vara på 
högstadiet. Samtidigt visar studien att klassrummets berättelser om 1900-talet som ”katastro-
fernas århundrade” verkar stå i nära förbindelse med en schematisk ”mönsterberättelse” om 
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